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ΑΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ
ΤΙΙΣ ΑΣΙΑΣ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Έν τή δευτέρα πρδς Τιμόθεον επιστολή 
του, ην έγραψε περί τήν δευτέραν αύτοΰ 
έν 'Ρώμη ύποκράτησ'.ν, προτρέπεται αύτδν 
νά κρατή ίσγυρώ; τήν πίστιν κα1. άνθί- 
σταται πρδς τα; αιρέσεις, α'ίτινε; έπηπεί- 
λουν ήδη νά καταστρέψωσι καί αύτά; τάς 
ζωτικάς ουσίας τοΰ Χριστιανισμού. ΓΟ στέ 
φανός τού μαρτυρίου του προσήγγιζεν. Εάν 
δέ δ Τιμόθεος κατόρθωσε κατά τήν πρόσ- 
κλησιν τήν γενομίνην έν τή τελευταία 
ταύτη άποστολική επιστολή νά έπισκε- 
φθή αύτδν έν 'Ρώμη πριν τοΰ μαρτυρικού 
του θανάτου, δέν γνωρίζομεν. Γνωρίζομεν 
όμως δτι δλίγου; μήνας μετά ταΰτα αύ- 
τδς, τοΰ δποίου οί κόποι και αί έπιστολαί 
περιεκάλυψαν τήν ’'Εφεσον μέ δόξαν καί

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΛ. Γ) 

φήμην ούτως αθάνατον ώς καί δ διαφημι- 
σθείς ναδ; τή; Άρτέμιδος, άπήχθη είς τήν 
πύλην Ώστίαν τής 'Ρώμη; διά νά υποστή 
τδν μαρτυρικόν θάνατον, τδν όποιον έμελ
λαν ν’ άκολουθήσωσι πολλοί στεφανηφό- 
ροι μάρτυρες, δπως καταστήσωσι τού; 
γραφέντα; λόγου; τοΰ Αποστόλου ζών- 
τας χρησμού; τής ’Εκκλησίας καί διαδώ- 
σωσιν αύτού; εί; τά πέρατα τή; οικου
μένη;. Ίκαναί γενεαί παρήλθον μετά ταΰ
τα, καί η ένδοξος 'Εφεσος, πρδ; ήν τδ 
πρώτον άπηυθύνθησαν οί λόγοι ούτοι, κα
τέστη έπειτα έρημος καί έγκαταλελειμ- 
μένη.

"Απασαι αί Έκλησιαστικαι αναμνήσεις 
τή; Εφέσου δέν συνδέονται μόνον μετά 
τή; βιογραφία; τοΰ αποστόλου Παύλου, 
άλλά καί μετά τή; τοΰ αγαπητού μαθη
του τού Κυρίου, τού αγίου Ίωάννου, δστι; 
ώ; πνεύμα περιπλαναται έπί τών έρειπί
ων τής πόλει»;. Πάν δ,τι γνωρίζομεν περί 
τών τελευταίων ημερών του συσχετίζεται 
πρδς αύτήν, άλλά δέν έχομεν δμως ώ; εν 
τή βιογραφία: τού Παύλου πληθύν έγγε- 
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γραμμένων συμβεβηκότων έπιβεβαιουμέ- 
νων διά τής τοποθεσίας κα'ι τοϋ ιστορικού 
τής πόλεω;' διότι έκτδς τής αποκαλυπτι
κής του επιστολής, ή γραφή ούδέν έναργές 
τεκμήριον παρέχει ήμϊν περί τής έν Ά
σία διαμονή; του. Έν τούτοις ή άνάμνη- 
σις αύτοΰ έτι έκεϊ περιφέρεται κα'ι περι
κλείεται ώς έν κιβωτίω, ούτως είπεΐν, έν 
τώ άσημάντω τουρκικώ χωρίω Άγιασο- 
λούκ' δπερ είναι παραφθορά τοΰ Ελληνι
κού «’Αγιος Θεολόγος.» όνομα παγκό
σμια»; δοθέν είς τδν ’Απόστολον έν τη α
νατολική Εκκλησία. Απέχει δύο μίλλια 
αγγλικά τών έρειπίων τή; ’Εφέσου, καϊ εί
ναι τδ μόνον οίκήσιμον σήμερον μέρος έν 
τή περιφερείς έκείνη. Τδ ένταΰθα τσαμίον, 
ικανού μεγέθους άναμφιβόλως, ήτο ’Εκ
κλησία τις Χριστιανική" πολύ δέ πιθανόν 
δτι ήτο η ιδία, ήν ώκοδόμησεν ό Αύτο- 
κράτοιρ ’Ιουστινιανός πρδς τιμήν τού αγίου 
Ίωάννου, έν τή αύτή μάλιστα λέγεται θέ
σει άρχαιοτέρας καϊ μικροτέρας τίνδς Έκ
κλησίας αφιερωμένης έπίσης καϊ έκείνη; 
είς τδν αύτδν άγιον. Είς τήν άνέγερσιν τού 
ναού τούτου πολλά μάρμαρα έκ τού ναού 
τής ’Αρτέμιδος μετηνέχθησαν. Οί έντδς 
τού Τσαμίου τέσσαρε; μεγαλοπρεπείς κίο
νες έκ γρανίτου είναι φαίνεται έκ τών 
στηλών, άς δ Ιουστινιανός μετέφερεν έν τή 
’Εκκλησία ταύτη, ήτις μετέδωκε καϊ τδ 
όνομά της είς τδ χωρίον. Πάντα δέ τ’ άλ
λα, άτινα συσχετίζουσι τά περί τού Αγίου 
Ίωάννου μετά τής ’Εφέσου, καλύπτονται 
δυστυχώς ύπδ τού ζοφερού πέπλου τού 
δύοντος ήδη άποστολικοΰ αίώνος' δθεν 
καϊ δέν δυνάυ.εθα νά δώσωμεν άκριβεϊς 
τινας πληροφορίας περί τής έκτάσεως και 
διάρκειας τών ένταΰθα αύτού έργων. "Ε- 
φθασε δέ είς "Εφεσον μετά τδν μαρτυρικόν 
θάνατον τού Αποστόλου Παύλου' διότι 
τότε δ Τιμόθεος ήτο δ πρώτος αύτής ποι
μενάρχης.

’Ε.ν τω διωγμό τοϋ Δομιτιανού είτε έ- 
φυγεν, είτε έξωρίσθη εις Πάτμον. Άναβαν 
τος τού Νέρωνος είς τδν θρόνον, λέγεται 
δτι έπανήλθε διά νά πολεμήση πρδς τάς 

άναφανείσας αιρέσεις. 'Ως δέ μαρτυρεί δ 
Ευσέβιος, ένταΰθα συνέγραψε τδ Εύαγγέ- 
λιόν του καί έπεβεβαίωσε τούς Εύαγγελε- 
κούς κανόνας. Πολλά συγκινητικά έπει- 
σόδια διεσώθησαν άφορώντα τάς τε
λευταίας αύτοΰ ήμέρας. Τά διάφορα σπή
λαια άτινα βλέπομεν εις τούς περικειμέ
νους λόφους μάς ύπενθυμίζουσι καί τήν 
σύγχρονον ιστορίαν άγριου τινός άρχιλη- 
στού, τδν δποϊον είς ποογενεστέρας ήμέ
ρας είχε βαπτίσει.

Αύτόν ποτέ συναντήσας είς τά όρη ό ά
γιος ’Ιωάννης, λέγεται, δτι τοσούτον συν- 
εκίνησε τήν καρδίαν του διά τών κατα
πειστικών λόγων του, ώστε εύκόλως μετ
έτρεψε τάς άγριας δρμάς τού αρχηγού τή; 
ληστρική; συμμορία; είς μετάνοιαν και 
σταθεράν πρδς τδν πλησίον άγάπην. Ότε 
δέ έφθασεν εί; βαθύτατου γήρας καϊ δέν 
ήδύνατο πλέον ούδέ νά περιπατήση καϊ 
διδάξη, παράδοσις τις έπιβεβαιοϊ δτι ήγα- 
γον αύτδν νά διέλθη τάς ήμέρας τού -γή
ρατος είς τά κελλία τού ναού τού Αγίου 
θεολόγου, τού μετατραπέντος ακολούθως 
είς τήν λατρείαν τού ψευδούς προφήτου. 
Ένταΰθα δέν έπαυεν έπαναλαμβάνων καθ’ 
έκάστην τήν είς ταύτα συνοψισθεΐσαν έν- 
τολήν τού Κυρίου. «Τέκνα αγαπάτε άλ
λήλους.» Ούδεμία παράδοσις διασώζεται 
άφηγουμένη περί τοϋ τάφου, ένθα τά ο
στά τού άγιου κατετέθησαν' περί τά με
θόρια τής πόλεως ύπάρχουσι πολλοί τά
φοι, συσσωρευμένοι μάλιστα πλησίον τοΰ 
Γυμνασίου. Άναμφιβόλως ούτοι άπετέλουν 
χριστιανικόν τι νεκροταφεϊον ώς έκ τών 
διαφόρων έπ’ αύτών συμβόλων συνάγεται' 
μεταξύ τώ; όποιων ό σταυρός μάλιστα 
καθοράται. Είς δέ έξ αύτών μέ βούν καϊ 
σταυρόν, λέγουσιν δτι ήτο τάφος τοΰ αγί
ου Λουκά, άλλ’ οί τάφοι ούτοι συγκατα
τάσσονται είς τήν πρώτην ή δευτέραν έκα- 
τονταετηρίδα, έποχήν λοιπόν πολύ μετα- 
γενεστέοαν τής παρούσης χρονολογίας.

Άλλ’ δ Απόστολος άφήκε κατόπιν του 
διαρκέστερου μνημείου τού τάφου ή τοΰ 

επ' όνόματι αύτοΰ άνεγερθέντο; ναού, τού; 
μαθητάς, οΰ; προσείλκυσε πρδς έαυτδν, 
Πολύκαρπον, ’Ιγνάτιον καί Παπίαν, οΐτινες 
έξηκολούθησαν έν τή επομένη γενεά δια- 
φυλάττοντε; τδν καρπόν τή; άποστολική; 
διδασκαλία; εί; τάς Εκκλησία; τής Σμύρ 
νη; καί τών άλλων πόλεων τής Άσία;.

Αί Αναμνήσεις δέ αύται τή; Χριστιανι
κή; Εφέσου, ήθελον είσθαι άτελεϊς, έάν 
δέν ήθέλομεν παρατείνει αύτά; άπδ τών 
άποστολικών χρόνων μέχρι τού σωτηρίου 
έτου; 431, δτε γενική σύνοδος τής Έκ 
κλησίας ήθροίσθη έν τή Έκκλησίς τή; 
Αγίας Μαρίας, ή; ήδη ή τοποθεσία άπω- 
λέσθη καί κατεδίκασε τήν διδασκαλίαν τού 
Νεστορίου. Ύπερχαίρομεν διά τήν άπόφα- 
σιν ταύτην τής- οικουμενική; συνόδου καί 
νίκην τής Ορθοδοξίας, άλλ’ είναι άδύνα
τον ν’ άναγνώσωμεν τήν ιστορίαν τών Α
σέμνων έρίδων καί τών άγρίως καί μανιω- 
δώ; έκτοξευθέντων άναθεμάτων, άτινα έ- 
χαρακτήρισαν αύτήν, χωρϊ; νά καταλη- 
φθώμεν ύπδ αίδοΰς καϊ λύπης. Χειρότεραι 
δέ τούτων τών διαμφισβητήσεων ύπήρξαν 
αί όχλαγωγίαι καϊ αί σχεδδν πραγματι
κοί παραβιάσει; τοϋ άνομου καϊ συρφε- 
τώδου; όχλου, όστι; ύποστηρίξας τήν Ορ
θόδοξον καϊ νικώσαν μερίδα κάλλιστα βε
βαίως έπραξεν' ώφειλεν δμως εύσχήμως 
καϊ εύγενώς νά πράξη τοΰτο.

Ή ιστορία πάσαν άσχημίαν καί έν αΰ- 
τοϊς τοΐς ιεροί; δσάκις γενομένην στη
λιτεύει. ΊΙ σύνοδο; αύτη έγένετο έπϊ τή; 
βασιλείας τοΰ Αύτοκράτορος Θεοδοσίου 
καϊ τή; πατριαρχεία; τοϋ Κυρίλλου. Μετά 
σπουδή; άπρεπού; δ Κύριλλος καϊ οί δμό- 
φρονές του ήνέωξαν τήν συνεδρίασιν, μή 
περιμένοντες τήν άφιξιν τών έκ τής ’Ιταλίας 
Λεγάτωνή τοϋ Ίωάννου τή; Αντιόχεια; καϊ 
λοιπών άλλων ιεραρχών τής Ανατολής, δ- 
σου; έν γένει ύπώπτευον δτι θά βοηθήσωσι 
τδν Νεστόριον·Ε{ς μάτην ή^ωνίσατο ό αύτο- 
κράτωρ νά μεσιτεύση' τέλος πάντων διέ
λυσε τήν οικουμενικήν ταύτην έν Έφέσω 
σύνοδον διά τή; έντόνου ταύτη; διαμαρ- 
τυρήσεως «Μάρτυς μου δ Κύριος δτι δέν

είμαι έγώ ό ποιητής τή; συγχύσεως ταύ
τη;. Ή θεία αύτού Πρόνοια θά άποκα- 
καλύψη βεβαίως καϊ τιμωρήση τδν ένο
χον. Έπιστρέψατε εί; τάς επαρχίας σας, 
είθε δέ αί ιδιαίτεροι ύμών άρεταί θεραπεύ- 
σωσι τδ κακδν καί τδ σκάνδαλον τής ύ- 
μετέρας συνεδριάσεως.»

Δύο δέ τινα είναι αξιοσημείωτα έν τή ι
στορία τή; τρίτη; Οικουμενικής συνόδου : 
πρώτον, δτι αυτή προσεκλήθη καϊ διελύ- 
Οη ύπδ τής τότε κοσμική; μόνον δυ«ά- 
μεω;' δεύτερον, δτι ό έπίσκοπος τής 'Ρώ
μη; δέν έζήτησε πρωτοβουλίαν, άλλ’ ά- 
πέστειλεν αντιπροσώπου; μόνον' πρϊν ή 
δέ ούτοι άφιχθώσιν ή ψηφοφορία εΐχεν ή
δη τελειώσει. Ίΐ σύνοδος ούτε θεϊον, Ce
lestine, οΰτε άλλον τινά ουτω; όνομαζό- 
μενον παρεδέξατο ώ; διάδοχον τοϋ άγιου 
Πέτρου. Εί; τάς σκέψεις καϊ άποφάσεις τη; 
ούδέν γήϊνον ώμολόγησεν ώς άνωτάτην 
κεφαλήν τής καθολικής Έκκλησίας, άλλ’ 
αύτδν μόνον τδν Κύριον τοΰ παντός.

Άλλ’ δσον δυσάρεστοι καϊ άν ήσαν αί 
σκηναϊ αύται, αίτινες έδυσφήμισαν τήν έν 
Έφέσφ σύνοδον, ύπερτερήθησαν δμως κα
τά τήν βίαν ύπδ τών σκηνών τής δευτέ- 
ρας έν Έφέσφ συνόδου, τή; γενομένης έν 
έτει σωτηρίω 449 Μ. X. Ένταΰθα προ- 
ήδρευσεν ό έπίσκοπος τής ’Αλεξάνδρειας 
Διόσκουρος, τήν δευτεροκαθεδρίαν εΐχεν δ 
'Ρωμαίος Λεγάτος, δστις έκάθητο όλίγον 
κατωτέρω αύτοϋ. Ή ύπερισχύουσα μερϊς 
μή στεργομένη μόνον έπϊ τοϊ; έκκλησια- 
στικοϊ; άφορισμοϊς καϊ άναθέμασι προσε- 
κάλεσε καϊ ώπλισμένην φρουράν. Ό άτυ
χή; Φλαβιανδ;, επίσκοπο; τού Βυζαντίου, 
τοσούτον κτηνωδώ; έδάρη ύπδ τών μισθο
φόρων τούτων, ώστε μετ όλίγα; ημέρα; 
ύπδ τών πληγών έτελεύτησε. Πρεπόντως 
λοιπόν ή δευτέρα αΰτη έν Έφέσω σύνοδο; 
έγένετο έκτοτε γνωστή ύπδ τήν έπωνυ- 
μίαν «Laironnium», τούτέστι ληστρικήν 
συνέλευσιν, μέ τδ όνομα δέ τούτο τήν έ- 
στιγμάτισε Λέων δ έπίσκοπο; τή; 'Ρώ
μη;. Μετά τήν λυπηράν ταύτην σκηνήν, 
ή ιστορία τής ’Εφέσου καταπαύει πλέον.



II Ε
Φ

ΕΣ
Ο

Σ Α
Ν

.Α
Κ

Α
ΙΝ

1Σ
Θ

Ε1
ΣΑ

.

ΊΙ κτηνώδης αυτή υπερτέρησες τής ’Ορθο
δοξίας δέν κατόρθωσε νά διατηρήση άνημ- 
μένην τήν λυχνίαν. Τδ φώς ίρξατο ύπο- 
τρέμον, θαμβούμενον καί οίονεί πλανώμε- 
νον, έν τή τελευταία αύτοΰ αιθάλη κατέ
στη άμυδρότατον, καί έπί τέλους έντδς ο
λίγου έ'σβέσΟη. Αί λαμπηδόνες τής μεγά
λης πόλεως ήμαυρώθτσαν και έξέλιπον. 
Ίΐ δέ πόλις ήρξατο ταχέως καταπίπτου- 
σα, διότι έκτεΟειμένη εις άπάσας τάς φρι
καλεότητας τών άκαταπαύστων πολέμων 
καί εισβολών τοΰ Λατινικοΰ κράτους, έπί 
τέλους έξ δλοκληρου κατεστράφη άλωθεΧ 
σα ύπδ τών Τούρκων ς-ρατηγών τοΰ Σαρου- 
χάν καί Άίδίν έν έτει 1312 Μ. X. Ό 
ναδς τής Παναγίας, κατεδαφίσθη, καθώς 
καί ό τής Άρτέμιδος.

Διά τής παριστανομένης εικόνος προτιθέ- 
μεθα νά παραστήσωμεν την ’’Εφεσον κατά 
τδν χρόνον εκείνον, δτε είς τδ άκρον άω- 
τον τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου της έ- 
φθασεν. 'Ο περίφημος ναδς τής Άρτέμιδος 
άνεκτίσθη μετά την καταστροφήν τοΰ 
πρώτου ύπδ τοΰ Ίίροστράτου πυρποληθέν- 
τος τήν αύτήν νύκτα, καθ’ ήν δ Μέγας 
Αλέξανδρος έγεννήθη, 33a Π. X. Ή ά- 
ποψις αΰτη έγένετο άπδ τοΰ 'Ορους Πείου, 
τοΰ πρδς τήν θάλασσαν βλέποντας. Είς τους 
πρόποδας αύτοΰ είναι τδ άναφερόμενον 
είς τάς πράξεις μέγα θέατοον. ’Ολίγον 
κατωτέρω αύτοΰ κεΐται τδ μέγα Forum 
ή ή άγορά τής πόλεως, περικυκλουμένη 
ύπδ διπλής σειράς στηλών καί συνεχιζο- 
μένη άκολούθως πρδς τδν λιμένα διά τών 
οικοδομών του μεγάλου Γυμνασίου, τά 
θεμέλια τά όποια έτι διασώζονται. ’Εν 
τώ κέντρφ τής αγοράς ύπήρχε τεχνίτη 
λίμνη παρομοίως περικυκλουμένη ύπδ δι
πλής σειράς στυλών κα’ι άγαλμάτων. Τά
φοι δέ καί Μαυσωλεία ένδόξων άνδρών 
καθωράϊζον άλλα μέρη τοΰ δημοσίου τού
του συλλόγου.

Κατωτέρω τοΰ μεγάλ.ου Γυμνασίου ύ- 
πήρχεν εύρυ; τής πόλεως τεχνητές λιμήν 
ή λεκάνη πληρουμένη ύπδ τών ποταμών 
Σελινοΰντος καί Καίστρου, τών οποίων τά
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ΰδατα έχύνοντο είς τδν ίερδν λιμένα Πά- 
νορμον, μακρόθεν φαινόμενον.

Πρδς δεξιάν δέ τοΰ λιμένος τής πόλεως 
έκειτο ό μέγας ναδς τής Άρτέμιδος. Προ
κυμαία μετά αναβαθμίδων έφερεν άπδ τών 
ύδάτων τούτων τοΰ λιμένος είς τήν πλα
τείαν τοΰ ναοΰ, κεκοσμημένην μετά πο
λυαρίθμων συμπλεγμάτων έξ αγαλμάτων. 
Περί τδν ναδν ήτο τδ περίστυλον, όπι
σθεν δέ αύτοΰ τδ ίερδν άλσος τής Άρ
τέμιδος. Μεταξύ δέ τοΰ ναοΰ καί τοΰ 'Ο
ρους Πείου πρδς τά δεξιά τής εικόνος καί 
δλίγον ύπεράνω τοΰ μεγάλου θεάτρου υ
πήρχε στρογγύλον τι οικοδόμημα, τδ Σε- 
ραπείον λεγόμενον. Ή χρήσις δέ τούτου 
πολλά πράγματα παρέσχεν είς τούς Αρ
χαιολόγους, εί καί ή λατρεία τοΰ Σεράπι- 
δος καί τής Όσιδος ήτο εισηγμένη παρά 
τοϊς Έφεσίοις, καθώς καί τοΰ Διδς, Απόλ
λωνος, 'ΐίρακλέους καί άλλων πολλών θε
οτήτων, είς λατρείαν τών όποιων καί ιερά 
ήσαν ιδρυμένα. Άπδ τής τοποθεσίας ταύ
της δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν είς μέ- 
γάλην άπόστασιν τά πρδς τήν θάλασσαν 
έλικοειδώς κυλιόμενα ρείθρα τοΰ Καί · 
στρου. Ή πραγματική θέσις τοΰ ναοΰ τής 
Άρτέμιδος κατέστη τδ άντικείμενον τής 
αντιλογίας έφ’ ίκανδν χρόνον, διότι πολ
λοί έγραψαν περί αύτής, καί άπαντες 
καθ’ ολοκληρίαν διεφώνουν. 'Π θέσις δέ 
τήν δποίαν δίδομεν είς τήν ήμετέραν ά- 
ποψιν έλήφθη έκ τής αύθεντικότητος τοΰ 
περίφημου Γάλλου Leon de Laborde, οΰ· 
τι-ος ή μεγαλοπρεπής αΰτη πανοραμική 
άποψις ή άπδ τοΰ δρους Κορεσσοΰ γενα- 
ικένη είς τδ μέγα καί άξιόλογον αύτοΰ 
σύγγραμμα «Voyage en Orient Paris 
1835» παρέχει έκάστω τον εύκαιρίαν νά 
κρίνη περί τών λειψάνων τής ενδοξότατης 
ποτέ ταύτης πόλεως.

Δυσκολώτατον θά ήτο νά δώσωμεν ιδέ
αν τινά περί τής μεγαλοπρεπείας τής πε- 
ριφήμου πόλεως καί διά τών λαμπροτάτων 
περιγραφών, έάν δέν διεσώζοντο ίχνη τι- 
νά τοΰ προτέρου αύτή; μεγαλείου' θεμέ
λια ευρυτήτων κτιρίων καταπεσό/των πρδ



374 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ. 375
πολλοΰ έπί τής έκτεταμένης αυτής πε- 
διάδος.

Τήν τοποθεσίαν τοΰ μεγάλου Fomm, 
τδν λιμένα τής πόλεως, τάς λεωφόρους ο
δούς, τά υδραγωγεία, τδν λιμένα Πάνορ- 
μον δυνάμεΟα ν’ άνεύρωμεν συμφώνως πρδς 
τάς δοθείσας περιγραφάς υπδ τοϋ 'Ηροδό
του, Παυσανίου, Πλινίου καί άλλων συγ
γραφέων. Τδ μέγα Οέατρον διασώζεται ώς 
εύγενές ναυάγιον’ πρδς τούτοις τά έρεί
πια τοϋ γυμνασίου, σταδίου, ιπποδρο
μίου καί άλλων οικοδομών ούκ όλίγον τήν 
προσοχήν τοϋ περιηγητοϋ έπισόρουσιν. Άλλ’ 
έκ τοϋ μεγάλου να Λ τής Άρτέμιδος, τοϋ 
θαύματός ποτέ τοϋ κόσμου, ούδέν ίχνος, 
ούδέν σημεϊον διαμένει.

'Ος ό Πλίνιος άναφέρει, είχεν έκτασιν 
425 ποδών μήκους καί 220 πλάτους. 
Κατά τδν Φίλωνα άνήρχετό τις είς τδν 
ναδν διά δέκα βαθμιδών, άλλ’ επειδή 
συνήθως οί ναοί τών άρχαίων 'Ελλήνων 
άνυψοϋντο άπδ τοϋ έδάφους κατά τρεϊς μό
νον βαθμίδας, αί μένουσαι έπτά δυνατδν 
νά ύποτεθώσιν δτι άνήκΟν είς τδν περί
βολον έφ’ ού μεγαλοπρεπώς ΐστατο δ ναός. 
(Και σήμερον έπεκράτησε συνήθεια παρ’ 
ήμΐν νά κτίζωμεν τούς ίεοούς ναούς έντδς 
ευθέτων καί έκτεταμένων περιβόλων, ένί
οτε μάλιστα καταφύτων άπδ διαφόρων 
δένδρων καί φυτών. Εύτυχώς ή φιλοκαλία 
τοϋ '"Ελληνος δέν άπωλέσθη. Ό περίβο
λος τοϋ έν Κιρκαγατσίω άποτεφρωθέντος 
ναοΰ (1871) τής Κοιμήσεως είναι θαυμά
σιας καλλονής, ει καί ό ναδς ούτος έκτί- 
σΟη είς δεινάς ήμέρας). 'Ο άρχιτεκτονι- 
κδς f υθμδς τοϋ ναού τής Άρτέμιδος ήτο 
’Ιωνικός, δέκα στήλαι κατά πρόσωπον καί 
δέκα εννέα πλαγίω;’ περί τδν περίβολον 
ήν περίστυλον συνιστάμενον έζ έκατδν εί 
κοσι κιόνων σχηματιζόντων εϊδός τι στοάς 
έν’ ή άπετίθεντο τά πολυτελέστατα είδη 
τής τέχνης τή; τε ζωγραφικής καί γλυ
πτικής, καθώς καί οί μεγάλοι τής πόλε
ως θησαυροί. Πλησίον τοϋ ιερού άλσους 
τής Άρτέμιδος υπήρχε καί μικρότερός τις 
ναδς άνατεθεψένος είς τήν λατρείαν τής

θεάς Εκάτη; (ίδέ Άχιλλεύ; Τάτιο; V111)·
Τοσοϋτος δέ ήτο δ σεβασμός, δν άπέδι- 

δον πρδς τδν μέγαν τούτον ναδν άμφό* 
τεραι αί ήπειροι Ελλάς καί Άσία, ώστε, 
δτε δ Δαρεϊος έπερχόμενος κατά τή; Έλ · 
λάδος κατέστρεψε πάντα τ’ άλλα οικοδο
μήματα τής πόλεως, τοΰ ναού μόνον έ- 
φείσθη.

Έπί μίαν καί επέκεινα έκατονταετηρί- 
δα ή πόλις έκυβερνάτο ύπδ τών διαδό
χων τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, άλλά με
τά τήν ήτταν Άντιόχου τού Μεγάλου έ
πεσεν είς τάς χεΐρας τών 'Ρωμαίων. Δει- 
νώς έπαθεν ύπδ σεισμού έπί τής αύτοκρα
τορίας τοΰ Τιβερίου καθώς καί πολλαί άλ- 
λαι πόλεις τής Μικράς Ασίας, άλλ’ έτι 
μεγαλοπρεπεστέρα άνηγέρθη. Άντέστη είς 
πολλάς προσβολάς διαφόρων έπιδρομών, 
ή δέ πτώσις αύτής ήρξατο κυρίως άπδ 
τής βασιλείας τοϋ Τραϊανού δτε ούτος ά- 
πέστειλε τάς πύλας τοΰ ναού είς Κων- 
σταντινούπολιν.

Ή τελική δέ αύτής καταστροφή έγένε
το έπί τού αύτοκράτορος Γαλλιανού 262 
Μ. X.Έκ τοϋ Αγγλικού.

Ύπδ Εύαγγί.ίου Χαρα.1α[ΐπ1ίου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΤΑΙΟΦΡΟΣΥΝΑΙ.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ.

Ή χρυσή άλυσις τήν οποίαν δ βασιλεύ; 
τής Αίγυπτου άνήρτησεν είς τδν τράχηλον 
τοϋ Ιωσήφ είναι τδ πρώτον παράσημον τδ 
δποϊον εύκριιώς μάς αναφέρει ή ιστορία’ 
άλλά διά τδν γινώσκοντα τήν άνθρώπινον 
φύσιν, τά σημεία προσωπική; διακρίσεως 
ήσαν έν χρήσει καί πρίν τής έποχής τοΰ 
Φαραώ.

Παραδεχθέντες τήν άρχήν ταύτην, δέν 

Οέλομεν ζητήσει έν τή άρχαιότητι τά πρω
τότυπα ίχνη τού θεσμού καΟιδούσεω; ήτις 
αποτελεί τδ άντικείμενον τοϋ άρθρου τού
του. Δέν Οέλομεν δμιλήσει περί τών στεμ
μάτων ή τών διαδημάτων έκ δάφνης, δρυ- 
δ; ή μύρτου, δι’ ών ές-έφοντο οί άρχαΐοι’ 
θέλομεν παραλείψει ωσαύτως τάς τιάρας 
καί τάς σίσυρνας τής Ανατολής, τά τιμη
τικά ξίφη, τά κινεζικά κουμβία, τάς άπο- 
κοπείσας κόμας καί τά έξ ονύχων τή; άρ
κτου περιδέραια, δι’ ών βολίζονται οί Ιν
δοί. Οί διάφοροι τύποι τής άνθρωπίνης μα
ταιοφροσύνη; δέν ύπάγονται εί; τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην. Ύπήρξαν άναμφιβόλως τόσον 
ποθητά είς τού; φέροντας αύτά, οΐον είναι 
οί άστέρες καί αί περισκελίδε; εί; τού; νέ
ους Εύρωπαίου;’ άλλ’ έπειδή είναι τρόπον 
τινά τοπικά συμβεβηκότα, δέν συνδέονται 
μετά τού μεγάλου συστήματος τών διεθνών 
ματαιοφροσυνών ά; περιεγράψαμεν έν προ- 
ηγουμένω τινί φυλλαδίω.

'Η σημερινή σημασία τής λέξεως παρά- 
σημον περιορίζεται, ώς έκαστος γινώσκει, 
είς τάς ταινίας, σταυρούς καί άριστεϊα’ 
άλλ’ έάν ή έννοια κατήντησε τοσοΰτον πε- 
ριωρισμένη, έάν οί διάφοροι διακριτικοί στο
λισμοί τούς οποίου; οί άνθρωποι φέρουσιν 
ώς έμβλήματα προσωπικής άνδρίας ή εύ
νοιας μονάρχου άντικατεστάθησαν σήμερον 
ύπδ μικρού αριθμού σημείων, ή χρήσις τών 
σημείων τούτων δέν ήλαττώθη, άπεναντίας 
άπέκτησεν είς τά νεώτερα ήθη μεγάλην 
σημασίαν. 'Ο λόγος είναι δτι άντί νά μεί- 
νωσιν ό κλήρο; μικρού άριθμού προνομιού
χων, τά παράσημα έγειναν προσιτά τοΐ; 
πάσι καί ότι ή άμιλλα, ήν διεγείρουσιν, ηύ- 
ξησεν, άναλόγως τή; ευκολίας ήτις ύπάρ- 
χει όπως τά απόλαυση τις. Έκτδς τούτου, 
δέον νά παρατηρήση τις ότι άφ’ ή; στιγμής 
καθιερώθη η συνήθεια ν’ άποδίδη τις τήν 
άμοιβήν ταύτην είς τήν άξίαν, τδ ποσδν 
τών αμοιβών ηύξησεν έπίσης καθότι έπλη- 
θύνθησαν σήμερον εις δλα; τάς σφαίρας. 
Στρατιωτική τέχνη, ηθικά1, άρεταί, φιλο
λογία, έπιστήμη, ώραϊζι τέχναι, βιομηχα
νία προσφέρουσιν άμιλλαν άνευ προηγουμέ

νων έν τή άνθρωπίνη ιστορία. Ό αόξων ά
ριθμδς τών άνταγωνιστών άπήτει άναμφι
βόλως άναλογον αΰξησιν . αμοιβής. Ταύτα 
πάντα έν άρχή δέν είναι ίσως λίαν αξιέ
παινα, ήμεΐς δμως άναφέρομεν ένταΰθα 
γεγονότα πασίγνωστα. Θά ητο βεβαίως 
ώραιότερον νά βλέπη τι; λαόν έξασκοΰν- 
τα αμισθί τήν άρετήν καί πρεσβεύοντα δ- 
τι ή άρετή φέρει μεθ" έαυτή; τήν αμοιβήν 
καί ότι ή προσφορά άμοιβής τίνος διά 
τήν καλήν διαγωγήν πρέπει νά θεωρήταε 
ώς δβρις. Πλήν τά πράγματα έλαβον σή
μερον άλλην φάσιν. Πολλοί άνθρωποι έκ- 
τελοΰσι τδ καθήκόν των διότι εύρίσκου- 
σι ωφέλειαν τινα. ’Αφού λοιπδν ή έπιθυ- 
μία τών διακριτικών αμοιβών κατήντησε 
κέντρον πρδς έκτέλεσιν τού καλοΰ, Οά η
το τώ δντι ανοησία νά τάς άφαιρέση τις. 
Ή παρατήρησις αύτη έφαρμόζεται είς δ
λας τάς χώρας, καί μολονότι ή μανία τών 
παρασήμων ητο έν χρήσει μόνον είς τι- 
να κράτη τής ευρωπαϊκής ήπείρου, σήμε
ρον έκτείνεται καί είς άλλα μέρη, ή δέ 
Αγγλία έκαμε τδ πρώτον βήμα έν τή 
δδώ ταύτη, καθιερώσασα τδ παράσημον 
τοΰ Λουτροΰ διά τούς πολιτικούς άνδρας.

Τδ σύνολον τοΰτο τών παρασήμων εί
ναι τρανή άπόδειξις τή; άμετατρέπτου βε- 
βαιότητος μεθ’ ής τδ πάν έν τω κόσμω 
τούτω σπεύδει πρδς τήν ματαιότητα. II 
ιστορία αύτών άποδεικνύει δτι δσον εύγε- 
νής καί αν ύπήρξεν ή άρχή αύτών, δέν 
ήδυνήθησαν δμως ν’ άποφύγωσι τδ άναπό- 
φευκτον τοΰτο έξαγόμενον. Καθιδρυθέντα 
μέ σκοπδν ίερδν, φιλανθρωπικόν ή πολε
μικόν τά τάγματα τών ιπποτών έληξαν 
τέλο; είς τεμάχιον ταινίας. Οσον άμέρι- 
μνοι καί άν ηναι οί νεώτεροι ίππόται 
διά τήν ένδοξον αύτών καταγωγήν είναι 
έπάναγκες νά έξετάσωμεν τήν πηγήν δπω; 
έννοήσωμεν τήν μεταβολήν καί ίδωμεν πώ; 
τοιαύτη άρχή έλαβε καί τοιοϋτο τέλος. 
Ή παλινδρομική αύτη άναθεώοησις θέλει 
μάς δείξει δτι τά ίπποτικά τάγματα πα
ρουσίασαν τρεϊ; συνεχείς φάσεις, τάς φρα- 
τρίας αϊτινες ήσαν συγχρόνως μοναστι-
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καί καί στρατιωτικοί, τά μεγάλα αριστο
κρατικά τάγματα, προσιτά είς δλίγους 
μόνον, τέλος τδ σημερινόν σύστημα τών 
άνταμειπτικών παρασήμων. Τά δύο τελευ
ταία κάπως συγχέονται αναμεταξύ των, 
ένφ τδ πρώτον σχηματίζει ιδιαιτέραν πε
ρίοδον, η μελέτη τής οποίας παρέχει τδ 
μεγαλήτερον ένδιαφέρον.

Ύπάρχουσι σπουδαίοι χρονογράφοι ί- 
σχυοιζόμενσι δτι τδ τάγμα τοΰ 'Αγίου 
Τάφου είναι τδ πρώτον ίδρυθέν ύπδ τοΰ 
’Αποστόλου Ιακώβου, επισκόπου Ιεροσο
λύμων τδ έτος 69’ άλλοι στηριζόμενοι, 
δτι ούδέν τοιοΰτον άναφέρουσιν αί πρά
ξεις τών Άποστόλων, άρνοΰνται τήν ϊ- 
δρυσιν ταύτην καί διατείνονται δτι δ αλη
θής δημιουργός τής ιερά; καθιδρύσεως τών 
ιπποτών ύπήρξεν Ιωάννης ό βασιλεύ; τής 
Αιθιοπίας, ίδρύσας τδ τάγμα τοΰ 'Αγίου 
Αντωνίου τδ 370. Οί τελευταίοι ούτοι 
περιγράφουσι μάλιστα τήν στολήν τών ιπ
ποτών, ήτις ήτο μαύρη μέ σταυρόν κυ- 
ανοΰν περιβεβλημένον διά χρώματος έου- 
Οροΰ" ή σημαία αύτών ητο κεκοσμημένη 
διά λέοντος φέροντος τδν σταυρόν έν τώ 
δεξιώ αύτοΰ ποδί. Τρίτη τις σχολή απο
κρούει τδν αίθιοπικδν τοΰτον μΰΟον καί 
αποδίδει είς τδν Κλόβιν τήν ϊδρυσιν τοΰ 
πρώτου δλων τών ταγμάτων, δηλαδή τή; 
αγίας Ληκύθου είς άνάμνησιν τής βαπτί- 
σεως αύτοΰ.' Ακολούθως έρχονται τά συ
ναξάρια τών ιπποτών τή; κυκλικής τρα
πέζης καί τά ίδρυθέντα τάγματα ύπδ Κα
ρόλου Μαρτέλου και Καρόλου τοΰ Μεγά
λου, ύπδ Γαρσία τής Ναβάρης καί ύπδ £ξ 
άλλων ιπποτών. 'Η ιστορία απορρίπτει 
δλα τά διηγήματα ταϋτα ώς μυθώδη καί 
αποφαίνεται δτι κατά πάσαν πιθανότητα 
τά τάγματα τών ιπποτών δέν ύπήρξαν 
πριν τοΰ ενδεκάτου αίώνος. Έκ τή; έπο
χής ταύτης άρχεται ή μυθιστορία τοΰ 
λευκοΰ έκείνου σταυροΰ δστις ύπήρξε τδ 
έμβλημα τών Μοναχών Νοσοκόμων τοΰ 
Αγίου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ, άλλόκο- 

τον μίγμα θριάμβων καί καταστροφών, 
πλούτου και ένδειας, δόξη^ καί πένθους, 

τδ όποιον μετά έκτώ αιώνων μάχας καί 
περιπέτειας, έτελείωσε διά ταινίας έξ αύ· 
γαυστοΰ μαύρου χρώματος.

Τδ έτος 1048, ένώ διετέλει καλίφη; 
τής Αίγύπτου καί Παλαιστίνη; (ό Μονστα- 
σέρ Βιλλάχ, πλούσιοί τινες έμποροι τής 
Άμάλφτς ελαβον τήν άδειαν νά καθιδρύ- 
σωσιν άσυλόν τι διά τους λατίνους προσ- 
κυνητάς τού; έπισκεπτομένου; τού; ιερούς 
τόπους. Οί άξιοι ούτοι χριστιανοί έκτισαν 
δι’ έξόδων των δύο νοσοκομεία ύπδ τήν 
έπίκλησιν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Ελε- 
ήμονος και παρέδωκαν αύτά εί; τού; μο
ναχού; τοΰ 'Αγίου Βενεδίκτου, οΐτινες άφι- 
ερώθησαν εις τήν περίθαλψιν τών ασθενών 
καί είς τήν συνδρομήν τών πτωχών. Χάρις 
είς τδν ζήλον τών καλών τούτων κληρι
κών, ή κληροδοσία αΰτη έλαβε μεγάλην 
άνάπτυξιν καί μετά πεντήκοντα έτη προ- 
ήγετο πληρέστατα, δτε οί σταυροφόροι έ- 
κυρίευσαν τήν Ιερουσαλήμ, τδ 1099. Κα
τά τήν έποχήν ταύτην πλούσια δώρα έ- 
πεσωρεύθησαν ταχέως έπί τής ιερά; καθι- 
δρύσεως. Ό Γοδεφρίδος τοΰ Βουλλών έδώ- 
ρησεν είς τδ τάγμα τήν κυριότητα τοΰ 
jflonlboise εις Βραβάντην. Τδ παράδειγ
μα τοΰτο ήκολούθησαν καί άλλοι δωρη- 
ταί καί έντδς ολίγων έιών οί μοναχοί 
Νοσοκόμοι έγειναν κύριοι πολλών κτημά
των καθ’ δλα; τάς χώρας τής Εύρώπης. 
Πολλοί έκ τών γεναιοτέρων σταυροφόρων 
δελεασθέντες ύπδ τοΰ σκοπού τή; εύγενοΰς 
ταύτη; καθιδρύσεως κατετάχθησαν μετα
ξύ τών μελών τή; ίερά; αδελφότητος. 
Πέτρος δ Γεράρδο;, όστις ώνομάσθη πμω- 
ζοστάτης τοΰ τάγματος, γενόμενο; κύριος 
μεγάλης περιουσίας, άπεφάσισε νά κατα
στήσει τήν κοινότητα ταύτην τακτικόν 
τάγμα ύπδ έκκλησιαστικούς τινας κανόνας. 
'Ως άρχηγδς τών νέων αύτοΰ μοναχών έ- 
λαβεν ύπδ τοΰ πατριάρχου τών Ιεροσολύ
μων μαΰρον ράσον μετά λευκοΰ σταυροΰ 
έξ οκτώ αιχμών έπί τοΰ άριστεροϋ πλευ
ρού τοΰ στήθους. Τδ I I 13 δ πάπας Πα- 
σχάλη; Β'. έπεκύρωσε δι’ ειδικής βούλας 
τήν καθίδρυσιν τοΰ τάγματος τούτου. Μετά

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. I’)

δέ τδν θάνατον Πέτρου τοΰ Γεράρδου διε- 
δέχθη αύτδν δ 'Ραΰμόνδος δε 'ΡοιΛ, δελφί- 
νιος ιππότης, δστις πληγωθείς βαρέω; είς 
τήν πολιορκίαν τής Ιερουσαλήμ, καί νοση- 
λευθείς έν τώ νοσοκομείω τοΰ'Αγίου Ί
ωάννου άπεφάσισε χάριν εύγνωμοσύνης νά 
καταταχθή είς τήν αδελφότητα. Ό 'Ραΰ
μόνδος ούτος λίαν περιπαθώς διακείμενος 
πρδς τά πολεμικά, κατέπεισε τούς συνα
δέλφους αύτοΰ δπως λάβωσι τά δπλα 
ύπέρ τοΰ κοινοΰ άγώνος. 'Επομένως, έκτδς 
τής ύποταγής, τής ένδειας καί τής σωφρο
σύνης, προσετέθη είς τδν κανονισμόν τών 
Μοναχών Νοσοκόμων ή ύπεράσπισις τής πί
στεως διά τών όπλων. Τοιοΰτοι στρατιώται, 
πλήρεις πίστεως καί άνδρίας, άπεδείχθησαν 
λίαν ώφέλιμοι καί δ Βαλδουίνος έδέχθη ά- 
σμένως τήν συνδρομήν τών δπλων των. 'Ο 
ΙΙάπας έδωκεν είς αύτού; νέον πολίτευμα 
καί αυτή ύπήρξεν ή πρώτη σύστασις τών 
ίπποτικών ταγμάτων.

'Ο άββάς Βερτώ άναφέρει δτι μετά τδν 
θάνατον τοΰ άνδρείου 'ΡαΟμόνδου, οί ίππό- 
ται τοΰ 'Αγίου Ίωάννου ώφειλον νά ύπο- 
στώσι σκληρά; δοκιμασία;. 'II ανδρεία αύ
τών δέν ήδυνήθη νά έμποδίση τήν παράδο- 
σιν τής Ιερουσαλήμ. Μετά τήν άλωσιν ταύ
της ύπδ τοΰ Σαλαδίνου, οί ίππόται τοΰ Α
γίου Ίωάννου, έγκαταλείψαντε; διά παν
τδς τδ νοσοκομεϊον, άπεσύρθησαν κατ’ άρ- 
χας είς Μαργά, άκολούθως είς Πτολεμαΐδα 
τδ 1191. Κατά τήν έποχήν ταύτην ήρχι- 
σαν αί φιλονεικίαι αύτών μετά τών Ναϊτών. 
Τδ τάγμα τοΰτο έσυστήθη τδ 1118 πρδς 
ύπεράσπισιν τών εί; τήν αγίαν γήν απερ
χομένων προοκυνητών κατά τών Αγαρη
νών. Οί ίππόται τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ, 
μολονότι πλουσιώτατοι, μέγα έφρόνουν έ
πί ταϊ; 19,000 μοναίς τάς δποία; τδ τάγ
μα τοΰ 'Αγίου Ίωάννου κατείχε τότε έν 
Εύρώπη· Αί δύο κοινότητες ήλθον τότε 
είς διαπληκτισμούς, καί άφοΰ δ Πάπα; κατ- 
εδίκασεν άμφοτέρας, τά μέλη αύτών έ
παυσαν ν’ άλληλοσφάζωνται. Τή; συγκρού- 
σεως ταύτης κατευνασθείσης ήγέρθη έτέ-

οα μετά τοΰ Τευτονικοΰ τάγματος, ίδρυ- 
θέντος τδ 1190. Έντοσούτω δ πόλεμος 
μετά τών άπίστων δέν είχε παύσει. Τδ 
1242 οί Κορασμΐνοι, έλθόντες έκ τών πε
διάδων τή; Κασπίας θαλάσση;, ένίκησαν 
τδν χριστιανικόν στρατόν πλησίον τής Γά- 
ζης. Έκ τής τρομερά; ταύτης καταστρο
φή; έπέζησαν μόνον. δεκαέξ νοσοκόμοι οί- 
τινες προσέφυγον έντδς τών τειχών τής 
Πτολεμαΐδος. Είς ιστορικός * Αγγλος,δ ταγ
ματάρχη; Πόρτιρ, περιγράφει ουτω τήν 
εισβολήν τοΰ βαρβάρου τούτου έθνους. «Οί * 
Κορασμΐνοι έπλημμύρησαν τήν έπαρχίαν 
ώ; θάλασσα άκρίδων, καταστρέφοντες παν 
τδ προστυχδν, μή άφίνοντες όπισθεν αυ
τών είμή έρείπια καί σφαγάς. 'Η εισβο
λή αύτών δμοιάζει τήν διάβασιν τοΰ έξο- 
λοθρευτοΰ άγγέλου.»

Τά πράγματα ειχον ουτω μέχρι τοΰ 
τέλους τής έβδόμης σταυροφορίας. Οί μο
ναχοί νοσοκόμοι καί οί Ναΐται έπωφελή- 
θησαν τότε τής άνακωχής ήτις συνωμο- 
λογήθη μετά τών ’Αγαρηνών όπως άνα- 
νεώσωσι τάς φιλονεικίας αύτών. Μετά τι- 
νας αψιμαχία; συνεκροτήθη μεγάλη μάχη 
τδ 1259 μεταξύ τών δύο ταγμάτων. Ό 
λευκός Σταυρός τοσοϋτον ύπερίσχυσε τοΰ 
έρυθροΰ, ώστε μόλις έμεινεν εί; Ναίτη; 
ϊνα άναγγείλη τήν εϊδησιν τής σφαγής 
ταύτης. Τδ 1287 ήρχισεν ή τελευταία 
μάχη τήν δποίαν τδ τάγμα τοΰ άγιου 
Ίωάννου έμελλε νά συνάψη έν Παλαιστί
νη. Οί Σαρακηνοί έκυρίευσαν άλλεπαλλή- 
λως δλας τάς δχυράς θέσεις άς κατεΐχον 
οί χριστιανοί καί τέλος έπολιόρκησαν τήν 
Πτολεμαίδα, τελευταΐον προπύργιον τών 
χριστιανικών ταγμάτων. 'Η Πτολεμαίς φαί
νεται δτι ήτο προωρισμένη κατά τήν έ
ποχήν ταύτην νά ύποστή τήν θείαν έκ- 
δίκησιν ένεκεν τής κακία; τών κατοίκων 
αύτής. ΊΙ πολυτέλεια είχε φθάσει εί; τοι- 
οΰτον σημεΐον, ώστε είχον ύάλινα παράθυ
ρα εί; τάς οικίας των. Αί γυναίκες ησαν 
γνωσταί διά τήν κουφότητα τών ήθών αύ
τών' έν ένί λόγω ή κακή φήμη τής πό- 
λεω; έπρομήνυεν δτι ή ώρα τής τιμωρίας 
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είχε φθάσει. 'Π ύπεράσπισις υπήρξε δι»- 
ξοδική καί πεισματώδης, τέλος τήν 18 
Μαίου 191, άφοΰ 60,000 άνδρες άπω- 
λέσθησαν, οί άπιστοι είσήλθον είς τήν πό
λιν κατασφάζοντες γυναίκας καί παιδία. 
Μόλις δ ’Ιωάννης δέ Βιλλιέρ, δ εικοστός 
■πρώτος μαίστωρ τοΰ τάγματος, ήδυ 
νήθη νά φύγη είς Κύπρον μετά μικρού α
ριθμού ιπποτών. Ούτως έληξεν ή πρώτη 
περίοδος τίς ιστορίας τού τάγματος τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου. 'Ο ’Ερρίκος Δουζινιάνος βα
σιλεύς της Κύπρου, έδέχθη τά λείψαια 
τοΰ τάγματος μετά φιλική; περιποιήσεως 
παραχώρησας εί; αύτούς ώς διαμονήν τήν 
Λεμησόν.

Οί μοναχοί Νοσοκόμοι ήρχισαν πάραυ- 
τα νά έπανορθώσωσι τάς δυστυχίας των. 
Κύριος αύτών σκοπός ήτο νά σχηματί- 
σωσι στόλον δι’ ου ήθελον δυνηθή νά κα- 
ταδιώξωσι τούς εχθρούς αύτών διά θα
λάσσης. Τώ δντι μετά παρέλευσιν δλτγων 
έτών έκυρίευσαν πολλά εχθρικά πλοία καί 
απέκτησαν ικανήν περιουσίαν.

’Εντούτοις υπό τήν έπιρροήν τής νέας 
ταύτης εύτυχίας, ή πειθαρχία τής τάξε- 
ως δέν έβράδυνε νά χαλαρωθή’ τά ήθη 
τών ιπποτών κατήντησαν λίαν διεφθαρ
μένα, αί δέ μάλλον έλεειναί ίστορίαι έκυ- 
κλοφόρουν έπί τών έργων καί πράξεων αύ
τών. Τδ τάγμα ήρχισεν έν μέρει νά πε
ριορίζω, τήν άκολασίαν ταύτην, ώς έκ τού
του ούδείς ιππότης ήδύνατο νά έχτ; επέ
κεινα τών τριών Ιππων, τά δέ χρυσά καί 
άογυρκ κοσμήματα άπηγορεύθησαν όλοτε- 
Άώς. Οί δανειζόμενοι υπέκειντο εις τά; 
αύστηροτέρας ποινάς. Πλήν όλα τά δια
τάγματα ταΰτα άποδεικνύουσιν ότε οί ά
ξιοι πολεμισταί δέν έσέβοντο ποσώς τά 
ταξίματα ένδειας, σωφροσύνης καί υπακο- 
ής άτινα ειχον κάμει ’Αντί τούτων έξε- 
τέλουν Ορησκευτικώ; τήν υπόσχεσιν νά πο
λεμούν τούς άπιστους άποκτήσαντες σχε
δόν τήν απόλυτον κυριαρχίαν έπί τή; Με
σογείου. Άπεπειράθησαν μάλιστα νά εισ
βάλουν τδ 1303 είς Παλαιστίνην, ά)λ’ άπ- 
εκρούσθησαν. ’’Εστρεψαν τότε τού; οφθαλ

μούς των πρδς τήν Ρόδον ήτις, καίτοι 
έξαρτωμένη έκ τής Ελληνικής αυτοκρατο
ρία;, κατείχε τοπικήν κυβέρνησιν σύμ
μαχον τών Σαρακηνών. Ή τελευταία αΰ
τη αιτία ήτον ικανή δπω; δικαιώσ-ij τήν 
κατάκτησιν νήσου τοσοΰτον καλώς τοπο
θετημένης δπως χρησιμεύση ώς βάσις τών 
εργασιών έναντίον τής ’Ανατολή; καί τής 
δποία; οί Νοσοκόμοι έπεθύμουν τήν κατά- 
κτησιν δπως στήσωσιν ένταΰθα τήν έδραν 
των. Έπεχείρησαν λοιπόν τήν κατάκτη- 
σιν ταύτην καί μετά πολλάς αγόνους προσ
πάθειας, έπί τέλους έκυρίευσαν τήν πόλιν 
τής Ρόδου τήν 13 ’Απριλίου 1309. Ή 
παοάδοσις αναφέρει δτι πολλοί ίππόται 
είσέδυσαν είς τά τείχη μετγμφιεσμέ *οι ώς 
πρόβατα καί δτι άφοΰ άπαξ είσήλθον έρ- 
ριψαν τά δέρματά των καί ήνοιξαν τάς 
θύρας είς τούς αδελφούς των.

Καθ’ ·?,ν στιγμήν τδ τάγμα τών μονα
χών Νοσοκόμων ήκμαζεν οί έφάμιλλοι αύ
τών Να'ίται κακολογούμενοι καί καταδιω- 
κόμενοι έξαλείφοντο βαθμηδόν έκ τής σκη
νής τοΰ θεάτρου. Οί βασιλείς τής Εύρώ
πης προσενέμοντο τά λάφυρά των έκ τών 
όποιων τδ τάγμα τοΰ 'Αγίου Ίωάννου έ
λαβε τδ μέρος του. "Η αύξησις αΰτη τών 
φόρων έχρησίμευσεν δπως έπανορθώσωσι 
τά όχυρώματα τής Ρόδου, πλήν δμως τε- 
λειώσωσιν αύτά, οί ίππόται προσεβλήθη- 
σαν ύπδ τών Τούρκων οιτινες δέν ήθελον 
νά λάβωσι ρίζας έν τή νέα αύτών διαμονή. 
Αί προσπάθεια·, τών Τούρκων έναυάγησαν. 
Τότε ήρχισε νέα περίοδος ησυχίας διαρ- 
κούσης τής όποιας ή θαλάσσιο; ισχύς τών 
καταχτητών τής Ρόδου ηΰξησεν άπ’ έτος 
είς έτος καί μετ’ αύτής ή εμπορική εύδαι- 
μονία τής πόλεώ; των. Τοσαύτη δόξα καί 
πλοΰτος δέν ήδύνατο ή νά αύξησή τδν α
ριθμόν τών οπαδών. Οί υιοί τών εύγενε- 
σ-.έρων οικογενειών τής Εύρώπης έφιλοτι- 
μοΰντο νά φέρωσι τδν λευκόν Σταυρόν, καί 
τδ τάγμα τοΰ Αγίου Ίωάννου, υπό τδ όνο
μα τών ιπποτών τής Ρόδου, ίδρυθέν τδ 
1 31 3, απέκτησε μεγάλην δύναμιν καί ε
πιρροήν.

'Ο ένδοξος μαίστωρ 'Ηλίας δέ Βιλνέβ 
διαιρέσας τδ τάγμα είς πέντε γλώσ
σας, τήν γαλλικήν, ιταλικήν, άραγωνικήν, 
γερμανικήν καί άγγλικήν, έκτισε νέα νο
σοκομεία, ώπλισε πολλάς τριήρεις, καί 
διά τής αξίας αύτοΰ διευθύνσεως ηΰξησε 
έπαισθητώς τά εισοδήματα τής ένδόξου 
άδελφότη-ος Ύπδ τήν αρχηγίαν τοΰ Βιλ- 
νέβ ήκμασεν, ό Θεοδόσιος δέ Γοζδν δστις 
έφόνευσε τδν περίφημον δράκοντα τής 'Ρό
δου, άφοΰ προηγουμένως έγύμνασε τδν ίπ
πον του καί τού; κύνας του, ώς λέγει ή πα· 
ράδοσις, έπί ξυλίνου τινδς δράκοντος, ενεκεν 
τούτου έλαβε καί τήν προσωνυμίαν τοΰ 
texlinclor draconis .» Εκλεχθεί; πρωτο
στάτης μετά τδν θάνατον τοΰ Βιλνέβ, δ 
Γοζδν έπολέμησ» γενναίως έναντίον τών 
Τούρκων.

Ή πτώσις τής έλληνικής αύτοκρατο- 
ρίας έσχε λυπηράς συνεπεία; διά τα τάγ
μα. Γενόμενος κύριος τής Κωνσταντινου
πόλεως τδ 1453 δ Μωάμεθ Β'. έστρεψε 
τά νικηφόρα αύτοΰ δπλα έναντίον τής Ρό
δου τδ 1 480. Ό Πέτρος δ’ Όβουσών 38 
πρωτοστάτης άντέστη γενναίως είς τάς 
προσβολάς αύτοΰ. Μετά δέ πολιορκίαν δ- 
γεοήκοντα έννέα ήμερών κατέστρεψεν όλο- 
τελώς τδν τουρκικόν στρατόν. Αΰτη ύπήρ- 
ξεν ή τελευταία επιτυχία τών ιπποτών ' 
τή; Ρόδου. Τδ 1522 ό Σουλεϊμάνος διεύ- 
θυνεν έναντίον αυτών τρομεράν έκστρα- 
τείαν. Αί ήρωϊκαί προσπάθεια; τού Β illi- 
crs de I' Isle-Adam, £νδς τών μεγαλητέ- 
ρων στρατηγών τή; έποχής του, δέν συνε- 
τέλεσαν είμή νά έπεκτείνωσι τον' αγώνα. 
Μετά πεισματώδη άντίστασιν έξ μηνών 
ήναγκάσθη νά παραδ',θή, οί δέ ίππόται 
μετοίκησαν πρδς τήν δυτικήν Ευρώπην, 
Διατρέξαντες έπί οκτώ έτη τήν Σικελίαν 
καί τήν Ιταλίαν άπήλαυσαν παρά τοΰ Κα
ρόλου τοΰ Ε'. τήν κατοχήν τής νήσου Με- 
λίτης. Άφοΰ έγκατεστάθησαν έν τή νή- 
σω ταύτρ οί ίππόται ήρχισαν νά έγείρω- 
σι φρούρια, τά δέ πλοία αύτών άνεφάνη- 
σαν είς τάς θαλάσσας δπως καταδιώξωσι 
τού; πειρατάς τής Βαρβαρία;·

Τοιαύτη απροσδόκητος έξέγερσις διή- 
γειρε τήν δργήν τοΰ Σουλεϊμάνου. ’Ενόμι- 
σεν δτι είχε καταστρέψει τδ τάγμα έξω- 
θήσας αύτδ έκ τής Ρόδου. ’Εντούτοις έδί - 
στάζε νά πολιορκήση τήν Μελίτην καί ί
σως ήθελε παραιτηθή τοΰ σχεδίου τούτου, 
έάν οί νέοι κύριοι τής νήσου δέν διενοοϋν- 
το νά κυριεύσωσι τριήρη φορτωμένην πο
λύτιμα έμπορεύματα διά τάς γυναίκας 
τοΰ χαρεμιού του.

Εί; τήν είδησιν ταύτην, λέγει δ υποκό
μης Βιλνέβ Βαργεμδντ είς τά μνηριίϊα 
αύτοΰ τώ? μεγά,Λωΐ πρωτοστατώ)' τι]ς Ί- 
ερουσα.Ιΐηι, τδ πάν συνεκινήθη έν Κων- 
σταντινουπόλεΓ οί αγάδες, οί ίμάμιδες 
καί αύτοί οί μουφτίδες έκραύγαζον έκδί- 
κησιν' αί όδαλίσκοι ήσπάζοντο τά γόνα
τα τοΰ Σουλεϊμάνου, ό δέ πόλεμος άπε- 
φασίσθη.

Στόλος έξ έκατδν ένενήκοντα τριών· 
πλοίων φέρων 46,000 πολεμιστάς έστά- 
λη έναντίον τοΰ τάγματος, δ δέ πόλεμος 
ήρχισε. Τά δύο έθνη άντεφιλοτιμοΰντο τή 
άνδρείιρ καί τή βιοπραγία. Μεταξύ τών 
πολλών έφευρέσεων διηγούνται δτι δ μέ
γας μαίστωρ Λαβελέτ έκοπτε τάς κε.- 
φαλάς τών τούρκων αιχμαλώτων καί τάς 
έρριπτεν, έν είδει δβουζίων, είς τδ εχθρι
κόν στρατόπεδον. Σώμα κολυμβητών, δι- 
οργανισθέν ύπδ τοΰ ναυάρχου δέ Μόντε, 
έπεριφέρετο ημέραν καί νύκτα είς τά ΰδα
τα τοΰ λιμένος. Έφωδιασμένοι μέ έγχειρί- 
δια, οί τολμηροί ουτοι άνδρες έρρίπτοντο 
έναντίον τών Τούρκων καί τούς έφόνευον 
άνηλεώς. 'Η άντίστασις ύπήρξε τοσοΰτον 
πεισματώδη; ώστε, μετά τριών μηνών μα- 
ταίας εφόδους καί τρομερά ς σφίγάς, δ 
δθωμανδς στρατηγός Μοοσταφάς, άνθρωπος 
λίαν δξύχολος, έρρίφθη τρις έκ τοΰ Ιππου 
του έν στιγμή παραφροσύνης. Έπί τέλους, 
άφοΰ πάσα έλπί; άπωλέσθη καί δέν έ- 
μενον πλέον έκ Μελίτην είμή 600 άνδρες 
έκ τών 9000 οιτινες έσχημάτιζον τή* αρ
χικήν φρουράν, στόλο; ίιπανικδς ήλθεν 
είς επικουρίαν τής πόλεως, οί δέ Τούρκοι 
ήραν τήν πολιορκίαν άφοΰ άπώλεσαν
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30,000 στρατιώτας. "Αμα δ πόλεμος έ- 
τελείωσεν, ό πρωτοστάτης άνωκοδόμησε 
τά τείχη κα'. έκτισε νέαν πόλιν ήτις φέρει 
είσέτι το ίνομά του « Λαβαλέττα ». Κυ
βέρνησα; συνετώς την νήσον έπί τινα και
ρόν άπέθανε πλήρης δόξης, άφήσας κατό
πιν αύτοΰ την φήμην δτι ύπήρξεν δ εν
δοξότερος πολεμιστής καί ό ευσεβέστερος 
Ιππότης τοΰ 10 αίώνος.

Μετά τδν θάνατον τοΰ Λοβαλέτου έπαυ
σε καί η δόξα τοΰ τάγματος τή; Μελί- 
της. 'U διχόνοια ήρχισε βαθμηδόν νά εί- 
σχωρή μεταξύ τών ιπποτών, ή δέ γαλλική 
έπανάστασις ήνάγκασεν αύτού; νά ριφΟώσιν 
εις τάς αγκόλας τής Ρωσσίας. "Οτε δέ δ 
Βοναπάρτης έκυρίευσε τήν νήσον, δ αύτο- 
κράτωρ Παύλος Λ'. έκηρύχθη πρωτοστάτης 
τοΰ τάγματος τής Μελίτης. Μετά τήν δο
λοφονίαν τοΰ αύτοκράτορος τούτου, δ Ιω
άννης δέ Τομάζη έλαβεν έπί ίψηλώ σνό- 
ματι τδν τίτλον τοΰ πρωτοστάτου καί έ
τελεύτησεν εΐς Σικελίαν χωρίς ποτέ νά 
λάβη κατοχήν τής θέσεως του. Ούτος ύ
πήρξεν δ εβδομηκοστός πρώτος καί τε
λευταίος άρχηγδς τών μοναχών Νοσο
κόμων.

Διαρκοΰντος τοΰ Γαλλογερμανικοΰ πο
λέμου κατά τδ 1870, δύο λευκοί σταυ
ροί έξ δκτώ αιχμών, έπισήμως άναγνωρι- 
σΟέντες ύπδ τής Ρώιιης, έφάνησαν είς τά 
κινητά πρωσσικά νοσοκομεία έπί τού στή
θους δύο άγγλων καθολικών. Αυτή ύπήρξεν 
ή τελευταία δημοσία έκδήλωσις τών ένδό- 
ξων παρασήμων τής 'Ιερουσαλήμ, Ρόδου 
καί Μελίτης.

Τ’ άλλα στρατιωτικά τάγματα έχουσι 
παρελθόν όλιγώτερον ένδοξον. Διαιρούνται 
είς δύο κατηγορίας λίαν διακεκριμένας'είς τά 
τάγματα τά σχηματιαθέντα έν Ιερουσαλήμ, 
κατά τήν αύτήν έποχήν καί σχεδόν διά τδν 
αύτδν σκοπδν δι’ίν συνέςησαν καί οί μοναχοί 
νοσοκόμοι, καί εΐς τά συγχρόνως ίδρυθέντα 
τάγματα έν Ίσπανίγ καί Πορτογαλλία.. Ή 
πρώτη τάξις περιλαμβάνει τούς Ναΐτας,τού; 
Τευτονικούς ίππότα; καί τούς ίππότας τού 
'Αγίου Λαζάρου' ή δευτέρα τάς αδελφότη

τας (φοατρίας) τής Καλατράβας, τοΰ Σαν
τιάγου, τής Άλκαντάρας, άποκλειστικώς ά- 
νηκούσας είς τήν ίβηρικήν χερσόνησον. Πάν
τα τά καθιδρύματα ταύτα έδημιουργήθη- 
σαν μέ σκοπδν νά πολεμήσωσι τού; Σα- 
ρακηνούς.

Τδ I 118 έννέα ίππόται γάλλοι ίδρυ
σαν, ύπδ τδ όνομα « αδελφοί τού Χρι
στού » εύσεβή τινα έταιρίαν δπως προστα- 
τεύοωσι τούς προσκυνητάς τούς έπισκε- 
πτομένους τδν "Αγιον Τάφον. Ό Βαλδουΐνος 
προσδιώρισεν είς αύτούς ώς διαμονήν οι
κίαν τοποθετημένην πλησίον τού Ίεροΰ 
Ναού. Ό πολλαπλασιασμός τών μελών έ"
πέτρεψε μετ’ ού πολύ είς αύτούς νά συγ- 
κροτήσωσι τάγμα τακτικόν, τά έξωτερικά 
σημεία τοΰ δποίου ύπήρξαν τδ λευκδν ρά- 
σον καί δ έρυΟρδς σταυρός. Ή φήμη αύ
τών διεδόθη καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην. 
Ένομίζοντο παρά πάντων δτι είχον « τήν 
γλυκύτητα τών προβάτων καί τδ θάρρος 
τών λεόντων », πλήν έλαβον τήν δυστυχί
αν νά γίνωσι πλούσιοι καί ή μάλλον αξι
ολύπητος άκολασία διεδέχθη τήν εγκράτει
αν αύτών. Ή παροιμία νά πίνρ τις ώς 
Ναίτης χρονολογείται έκ τής έποχής ταύ
της. Τρομερά συμμαχία άνεχαίτισεν αί
φνης τήν άνάπτυξιν τής δυνάμεώς ταύτης 
ήτις είχε καταντήσει έπίφοβος. Καταδικα- 
σθέντες συγχρόνως ύπδ τοΰ Πάπα καί ύπδ 
τών βασιλέων τής Εύρώπης, οί ίππόται 
τοΰ Ναοΰ άπωλέσθησαν θύματα σκληρότη- 
τος λίαν ύπερβολικής διά τήν έποχήν έ
κείνην.

Ή άδελφότης τοϋ 'Αγίου Λαζάρου καθι- 
δρύθη τδ 1119 μέ σκοπδν νά έπιμελήται 
τούς λεπρούς. Τά μέλη αύτής διακρινόμε- 
να δι’ ένδς πρασίνου Σταυρού άπέκτησαν έ
πίσης πολλά εισοδήματα καί μεγάλα πλού
τη. Μετά τδ τέλο; τών σταυροφοριών, ή 
άδελφότης αύτη συνεχωνεύθη μετά τοΰ 
τάγματος τοΰ 'Αγίου Μαυρίκιου τής Σαβοΐ
ας. ’Εντεύθεν χρονολογείται τδ παράσημον 
τού Αγίου Μαυρίκιου καί 'Αγίου Λαζάρου, 
τού δποίου ή πράσινη ταινία κοσμεί σή

μερον τά στήθη πολλών φιλευθέρων άνδρών 
τής Εύρώπης.

Τδ τευτονικδν τάγιζα, ίδρυθέν τδ 1190 
ύπό τινων εύγενών τής Γερμανίας, είχεν έ
πίσης σκοπόν νά προστατεύη τού; προσκυ
νητάς καί τούς σταυροφόρου; άνήκοντας είς 
τδ έθνος τούτο. Έφερον τόν λευκδν Σταυ 
ρδν έπί μαύρου μανδύου, άλλά τά ταπεινά 
ταύτα σημεία έδοξάσθησαν έξαιρέτω; ένε
κεν τοΰ Μαύρου ’Αετοΰ τδν δποΐον δ αύτο- 
κράτωρ έπέτρεψεν είς αύτούς νά προσθέσουν 
εΐς τά δπλα των καί τού κρίνου τδν οποί
ον παρεχώρησεν είς αύτούς ό βασιλεύς τής 
Γαλλίας Λουδοβίκο; εννατος. Ίδρυθέν είς 
Παλαιστίνην, εί; τον καιρόν τών σταυρο
φοριών, τδ Τευτονικδν τάγμα έμετοίκισε 
βραδύτερου είς Λιβονίαν. Τδ πραγματικόν 
αύτοΰ μεγαλείον χρονολογείται έκ τής ε
ποχής τής καθιδρύσεως αυτού ώς κυριαρχι
κή δύναμις είς Μαριεμβούργον. Τδ 1510 δ 
πρωτοστάτης αύτοΰ έγένετο υιαμαρτυρόμε- 
νος, οί δέ καθολικοί ίππόται έδιώχθησαν 
έκ τών ιδιοκτησιών αύτών· Καταργηθείσα 
τδ 4809 ύπδ τοΰ Ναπολέοντος, ή καθί- 
δρυσις αΰτη μετέβη είς Αύστρίαν, ένθα ά- 
ποτελεί σήμερον 8» έκ τών αύστριακών πα
ρασήμων.

Αί αδελφότητες λυσιτανική καί ίβηρι- 
κή έτράπησαν κατά τών Μαύρων. 'Η άρ- 
χαιοτέρα χρονολογείται έκ τοΰ 4143, έ
ποχήν κατά τήν οποίαν Πορτογάλλοι τινές 
εύγενείς συνομολογήσαντες συμμαχίαν έναν- 
τίον τών στρατιωτών τού Έαρόκου, άπή- 
λαυσαν παρά τοΰ βασιλέως Άλφόνσου Β'. 
ώς διαμονήν τδν πΰργον τοΰ Άβί, έξ ου 
έλαβον καί τήν επωνυμίαν «ίππόται τού Ά
βί». Ή έταιρία αΰτη έτροποποιήθη τδ 1709 
ποοσλαβοϋσα τδν τίτλον τάγμα τής στρατί 
ωτικής άξίας τή; Πορτογαλλία;. "Ερχονται 
κατόπιν, κατά χρονολογικήν σειράν, τά τρία 
στρατιωτικά τάγματα τής Ισπανίας. Τδ 
1158 οί Μαύροι τής ’Ανδαλουσίας είχον 
σκοπδν νά προσβάλωσι τήν Καλατράβαν, 
οί δέ Ναΐται οΐτινες έσχημάτιζον τήν φρου
ράν έγκατέλειψαν αύτήν, λέγοντες δτι τδ 
φοούριον δέν ήδύνατο ν’ άνθέξή. Ό βασι

λεύς τή; Καστιλλίας άπελπισθεί; έδ/'μοσίευ· 
σεν δτι ήθελε δώσει τήν πόλιν είς δντινα 
ήθελε τή» ύπερασπισθή. Δύο μοναχοί τού 
Σιτώ παρεδέχθησαν τήν πρότασιν ταύτην 
καί πρός τδν σκοπόν τοΰτον ήρχισαν νά 
στρατολογώσι νεοσυλλέκτους. Τοιαύτη ύ
πήρξεν ή άρχή τοΰ τάγματος τή; Καλα- 
τράβα;, -.δ δποΐον διεκρίθη είς τούς πολέ
μου; κατά τών Μαύρων καί τδ δποΐον προσ- 
ηρτήθη είς τδ στέμμα τή; Ισπανίας ύπδ 
Φερδινάνδου τοΰ Καθολικού τδ 1489. Τδ 
τάγμα τοΰτο είσέτι ύπάρχει.

Τά τάγματα τοΰ Αγίου Ιακώβου καί 
τής Άλκαντάρας έχουσι τήν αύτήν άρχήν 
καί χρονολογούνται έκ τοΰ 12 αίώνος. Τδ 
πρώτον εϊναι σήμερον τδ σπουδαιότερου 
τώυ στρατιωτικώυ ταγμάτων τής Ισπα
νίας.

Μετά τήν παραδεχθεϊσαν κατάταξιν εΐς 
τήν άρ/ήν τοΰ άρθρου τούτου, ή δευτέρα 
κατηγορία τού θέματος ήμών συμπεριλαμ
βάνει τά μεγάλα άριστοκρατικά τάγματα, 
εκείνα δηλαδή τά δποΐα άπονέμονται είς 
τούς βασιλείς ή είς τά έπισημότερα πρό
σωπα.

Έξετάζοντες άκριβώς βλέπομεν δτι δέν 
ύπάρχουσι σήμερον έν Εύρώπη είμή δκτώ 
μεγάλα τάγματα δυνάμενα νά έξισωθώσι 
πρδς δλα τά ίπποτικά τάγματα τοϋ κό
σμου δλου. Εΐνε δέ τά άκόλουθα.

Ή ΙΙερικνημ,ίς (Αγγλία).
Τά Σεραφείμ τής Σβεκίας. 
Ό Εύαγγελισμδς τής Σαβοΐας.
Τδ Χρυσούν Δέρας (Αύστρία)· 
Ό Έλέφας τής Δανίας.
Ό "Αγιος Άνδρέας τή; Ρωσσίας. 
'Ο Μαύρος Άε-.δς τής Πρωσσίας. 
Ό "Αγιος Στέφανος τής Ουγγαρίας. 
Όλα τά τάγματα ταύτα είναι άναντιρ- 

ρήτω; πρώτης τάξεως. Ούχ ήττον δμως καί 
μέ δλην αύτών ττν λαμπρότητα, ή ιστορία 
αύτών δέν παρέχει τι άξιοπαρατήρητον. 
Έν τούτοι; έχουσι καί αύτά τήν παράδοσίν 
των, επειδή σχηματίζουσι κρίκον σημαντικόν 
τής άλύσεως ήτις εκτείνεται άπδ τοϋ 1113 
έως τοϋ 1875, άπδ τή; έποχής τών Νοσ·- 
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κόμων τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τή; 'Ιερουσαλήμ 
μέχρι τοΰ τάγματο; τών Κυριών,το όποιον ό 
σάχης τίς Περσίας προσέφερεν είς τάς ηγε
μονίας άς έπεσκέπτετο έν τώ τελευταίο» 
αύτοΰ ταξειδίιο έν Εύρώπη. Έξ άλλου μάς 
ύποδεικνύουν πώς εΐς σταυρό; έκ λευκοΰ υ
φάσματος παρήγαγε τδν χρυσόν, τούς ά- 
δάμαντας καί τδ σμάλτον τών ήμερών μας, 
πώς ό χρόνος καί ή πρόοδος βαθμηδόν μάς 
έπροβίβασεν έχ τών σημάτων, άτινα έφερον 
οί αρχαίοι ίππόται, είς τά παράσημα, άτινα 
παριστάνουσι σήμερον τήν δημοκρατικήν α
ξίαν προσφερομένην ώς δέλεαρ είς όντινα 
κατέχει τή» άπαιτουμένην ικανότητα όπως 
τύχη τών έμβλημάτων τούτων.

Έκ τών μεγάλων ίπποτικών καθιδρύσε- 
ων άς τινας κατελογίσαμεν, αί άρχαιότεραι 
ει>αι ή ΙΙερικνημίς καί τά Σεραφείμ. Τά πα
ράσημα ταϋτα είναι δίδυμα, έπειδή άμφό- 
τερα έσυς-ήθησαν τδ 1331. Άμφότεοα χαί- 
ρουσι τής αυτής ύπολήψεως παρά τοΐ; Εύ· 
ρωπα'οις. Έάν δέ τδ τάγμα τή; Περιχνη- 
μίδο; φημίζεται ώς τδ ένδοξότερον τών δύο, 
τοΰτο δέν προέρχεται, ώς λέγει δ Σέλδεν, 
διότι υπερτερεί ώς πρδς τδ μεγαλεϊον, -.-ήν 
τιμήν καϊ τήν υπόληψιν, δλων τών ταγμά
των τοϋ κόσμου, άλλά διότι τή; ’Αγγλίας 
ούση; έθνους έμπορικωτέρου καί ισχυρότερου 
τή; Σβεκίας,πάν δ,τι ανήκει εί; αύτήν έχει 
φυσικό» τώ λόγφ κα'ι περισσότερον γόητρον.

"Επεται τδ τάγμα τοΰ Εύαγγελισμοΰ τδ 
όποιον χρονολογείται άπδ τοΰ ί 362. Τδ 
Χρυσοΰν Δέρας είναι τδ τέταρτον έσυς-ήθη είς 
Βρούγην υπδ Φιλίππου τοΰ Καλοΰ, δουκδς 
τής Β,υργονίας, μετεδόθη είς τήν Ισπανίαν 
μετά τών επαρχιών τή; Φλάνδρας,ακολούθως 
εί; τήν Αυστρίαν, δπόταν δ αυτοκράτοιρ Κά
ρολο; 6ο; άπέκτησε τήν κυριαρχίαν τών 
Κάτω Χορών. Έν τούτοι;, ή Ισπανία μή Θε 
λήσασα νά συγκατανεύσει ν’ άπολέση τδ 
προνόμιον τοΰτο, σιωπηλώς συνεφωνήθη με
τά διεξοδικά; αμφισβητήσεις, δτι ήθελεν 
ανήκει έκ συμφώνου είς τάς δύο κυβερνήσεις.

Ισχυρίζονται οτι τδ τάγμα τοΰ Έλέφαν- 
το; έσυστήθη τδ 1159. Τά χρονικά άνα- 
φέρουσιν δτι σταυροφόρου δανοΰ φονεύ- 

| σαντο; έλέφαντά τινα είς Παλαις-ίνην, δ Κα- 
νούτ ς·'. βασιλεύ; τής Δανίας, καθιέρωσε 
τδ τάγμα τοΰ Έλέφαντος εί; άνάμνησιν 
τοΰ κατορθώματος τούτου. Πλήν οί χρονο
γράφοι τή; ιπποσύνη; δέν παραδέχονται τδ 
γεγονός τοΰτο’ κατά τήν γνώμην αύτών τδ 
τάγμα τοΰ Έλέφαντος χρονολογείται μό
νον άπδ τοΰ 1 478.

Ό άγιος ’Ανδρέας τής 'Ρωσσίας καί δ 
Μαύρος ’Αετό; τή; Πρωσσία; είναι νεώτερα. 
Τδ πρώτον έσυς-ήθη ύπδ Πέτρου τοΰ Μεγά
λου τδ 1698, τδ δέ δεύτερον τδ 1701 κα
τά τήν στέψιν τοΰ πρώτου βασιλέως τής 
Πρωσσία;.

Τό τάγμα τοΰ Αγίου Στεφάνου έν Ουγ
γαρία, τδ όποιον είναι νεώτερον, χρεωστεϊ 
τήν καθίδρυσίν του εί; τήν Μαρίαν Θηρεσί
αν. Έκτδς τών ένδοξων τούτων παρασήμων 
ύπάρχουσι καί τινα άλλα τά όποια ώς έκ 
τής άρχαιότητος καί τής σημασίας αυτών 
εΐναι άξια σεβασμού καί ένθυμήσεω;. Εινε 
δέ τά εξής.

Τδ τάγμα τοΰ αγίου Οΰμβέρτου τής Βαυ
αρία; δπερ χρονολογείται άπδ τοΰ 1444. 
Είς Γαλλίαν « τά τάγματα τού Βασιλέως » 
άτινα μετά τήν γαλλικήν έπανάστασιν χχ- 

τηργήθησαν, δηλαδή τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ, ί
δρυθέν ύπδ Λουδοβίκου ιά. — τοΰ αγίου 
Πνεύματος ύπδ Ερρίκου γ'. καί τοΰ 'Αγίου 
Λουδοβίκου ύπδ Λουδοβίκου ιδ'. —- Τδ τάγ
μα τού Δανεβρδγ τής Δανίας. Τδ τάγμα 
τούτο στηρίζεται έπί τής παραδύσεως ση
μαίας τινδ; θαυμασίως πεσούση; έξ ούρανοϋ 
τδ Γ-Ί9 έν τώ μέσφ μάχη; ήν ένίκησαν οί 
Δανοί. — Τδ Ισπανικόν τάγμα τή; Μον- 
τέζης και τού Χριστού τή; Πορτογαλλίας 
άτινα αντικατέστησαν τδ τάγμα τών Ναϊ
τών καταργηθέν τδ 1 3 1 5,—'0 Λευκός Α
ετός τή; Πολωνίας. — Τδ τάγμα τοΰ Λου
τρού έν ’Αγγλία συστηθέν ύπδ Έοιίκου ζ'. 
τδ 1399.

Ύπάρχουσιν είσέτι καί άλλα παράσημα 
άπλώ; διά τούς στρατιωτικού;, καθώς ποΰ 
'Αγίου Γεωργίου τής 'Ρωσσία; καί δ αγγλι
κός Σταυρό; τής Βικτωρίας άτινα έχουσιν 
ιδιαιτέραν άξίαν καί δέν πρέπει νά συγχέων- 

ται μέ τήν πληθύν τών ταινιών αϊτινες 
άποτελοΰσι τήν τρίτη·» κατηγορίαν.

Ή τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει ά- 
ριθμόν τινα παρασήμων δστις αμφιταλαν
τεύεται μεταξύ 120 καί 140. Είναι άδύνα
τον νά τδν προσδιορίσωμεν δι’ απολύτου 
τρόπου, διότι μεταβάλλεται άπδ έτους εί; 
έτο; ένεκεν τή; δημιουργία; ή έλαττώσεως 
νέων ταγμάτω». Ό μόνο; άκριβής κατάλο
γος έπί τού άντικειμένου τούτου είναι έκεϊ
νος τδν όποιον δημοσιεύει κατ’ έτο; ή ’£- 

τοΰ ΓότΟα. Ό παρών κατάλογος 
μά; διδάσκει δτι ύπάρχουσι τεσσαράκοντα 
τρία έθνη άτινα έχουσι παράσημα 33 έν Εύ 
ρώπη, 4 έν ’Αμερική, 5 έν Άσία καί I έν τή 
’Αφρική. Αί τεσσαράκοντα τρεϊ; αύται χώ- 
ραι κατέχουσιν 138 παράσημα, έκτδς τών 
μεταλλίων παντδς είδους καί τών αναμνη
στικών σταυρών. Τά 138 ταύτα παράσημα 
τά όποια ίσχύουσι σήμερον, παριστάνουσι 
σχεδδν τδ ήμισυ τοΰ δλικοΰ ποσού έκείνων 
άτινα ύπήρξαν άλλοτε καί τά όποϊα έσυμ- 
ποσούντο είς 260 περίπου, δηλαδή 120 έ- 
ξηλείφθησαν καί δέν ίσχύουσι πλέον.

"Ολα τά εύρωπαϊ/.ά κράτη έπολλαπλα- 
σίασαν τά παράσημά των άναλόγως τοΰ 
πληθυσμού, τής ισχύος ή τή; άλαζονείας 
αύτών’ μόνον ή Γαλλία περιωρίσθη εί; τδ 
τάγμα τής Λεγεώνος τής τιμής. Έθνη τι- 
νά έδημιούργησαν μάλιστα ειδικά παράση
μα διά τάς κυρίας, πλήν ή Γαλλία, δ τό
πο; τής γυναικαρεσκείας, δέν ήκολούθησε τδ 
παράδειγμα τούτο. Έάν Γαλλίς τις δια- 
κριθή άπονέμεται αύτή τδ παράσημον τής 
Λεγεώνος τή; τιμής.

"Εκαστον έθνος κάμνει χρήσιν τών πα
ρασήμων κατ’ ίδιον αύτοΰ τρόπον. Ό Ι
ταλός δέν φέρει ούδέν σημεΐον έπί τοΰ φο
ρέματος αύτοΰ, πλήν λαμβάνει τδν τίτλον 
τοΰ ιππότου ή ταξιάρχου. Ό Ισπανός καί 
δ Γάλλος φέρουσιν έπί τής κομβιοδόχης 
ροδόσχημον κόσμημα άνάλογον τοΰ βαθ
μού των, χωρί; νά λάβωσι ούδένα τίτλον. 
Οί Γερμανοί φέρουσι τδ παράσημον μόνον εις 
τά; δημοσίου; τελετάς. Έν ’Αγγλία όσοι 
είναι μεγαλόσταυροι καί ταξιάρχαι τίτλο 

φοροϋνται διά τής λέξεως « Sil'» και, κα
θώς έν ’Ιταλία, δ τίτλος αύτών μεταβαίνει 
εί; τάς γυναίκα; αϊτινες τιτλοφορούνται 
διά τή; λέξεω; « Lady ». Πλήν δλα τά 
καθέκαστα ταύτα είναι καθαρώς τοπικά. 
Τδ διΐθνέ; στοιχεΐον τοΰ ζητήματο; δέν 
φαίνεται είμή οπόταν παρατηρή τι; τήν 
χρήσιν τών παρασήμων έκτδς τής χώρα; 
είς τήν δποίαν άνήκουσιν. ΊΙ χρήσις αύτη 
όσημέραι έκτείνεται. Έν Γαλλία ύπάρχουσι 
περίπου 8000 ξένα παράσημα, ένώ άπε- 
ναντία; 4,000 μή γάλλοι έτιμήθησαν διά 
τής Λεγεώνος τή; τιμής. Υπολογίζουν ό
τι, συμπεριλαμβανομένων δλων τών ταγ
μάτων, ύπάρχουσιν έν ένερ^εία 55,000 
παράσημα παντδς βαθμού διανεμηθέντα έκ
τδς τών χωρών εί; τάς δποία; άνήκουσιν.

'Ο σημαντικό; ούτος άριθμδς είναι άπό- 
δειξις τή; άναπτύξεως ήν είς τού; νεωτέρους 
χρόνου; έλαβον αί σχέσεις μεταξύ τών εύ- 
ρωπαϊκών κρατών. Εντούτοις άναφύεται τδ 
ζήτημα ποιας έκδουλεύσεις προσέφερον είς 
ξένα; κυβερνήσεις 55,000 άτομα δπως λά- 
βωσιν άμοιβήν τινα ; Γνωρίζομεν δτι μέγας 
άριθμδς τών παρασήμων τούτων, προπάν
των δσα εΐναι πρώτη; τάξεως, δίδονται έ
νεκεν τοπικής έθιμοταξίας είς του; διπλώ
ματα; καί στρατηγούς’ άλλά τά τρία τέ
ταρτα εΐναι άπλοι σταυροί ιπποτών οΐτινες 
παρεχωρήθησαν χάριν εύγνωμοσύνης πραγ
ματικών ή φανταστικών έκδουλεύσεων. 'Ο 
άριθμδς τή; τελευταίας ταύτης κατηγορίας 
εΐναι πραγματικό»; δυσχερής. ’Ακριβή; έ
ρευνα επί τών αιτιών διά τά; δποία; ά- 
πενεμήθησαν τοσαΰται άμοιβαί έθνικαί ή 
διεθνείς, ήθελεν έπιφέρει περιέργους ανα
καλύψεις. Διηγούνται ώ; πρδς τδ άντικεί- 
μενον τοΰτο μύρια άνέκδοτα, τά μέν άς-εϊα, 
τά δέ σοβαρά.

'Ο μέγας Ναπολέων, ίπιθεωρών ήμέραν 
τινά τού; παλαιού; αύτοΰ στρατιώτα;, πα
ρατηρεί έπίλεκτον μονόχε.ρα, έπί τοΰ 
στήθου; τοΰ όποιου δέν έλαμπε·» ούδέν πα
ράσημον.

* Ποΰ έχασε; τδν βραχίονά σου; τδν έ* 
ρωτά
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— Είς Όστερλίτζ, Μεγαλειότατε.
— Καί δέν άντημείφθης ;
— Όχι, Μεγαλειότατε, μ’ έλησμόνησαν.
— Ιδού λάβε τόν σταυρόν μου, σέ ονο

μάζω ιππότην.»
Καί δ αύτοκράτωρ άφήρησε τδ παράση- 

μόν του τδ όποιον έδωσε πάραυτα είς τδν 
έπίλεκτον.

«’λ ! έπανέλαβεν δ γέρων στρατιώτης. 
Ή Α. Μ. μέ δνομάζει Ιππότην διότι άπώ- 
λεσα τδν ένα βραχίονα. Τί ήθέλετε πράξει 
έάν είχον χάσει άμφοτέρους ;

— Ήθελον σέ ώνομάσει αξιωματικόν. » 
Πάραυτα δ έπίλεκτος σύρε·, τδ ξίφος του 

καί προσπαθεί νά κόψη τδν βοαχίονά του !
'Η άνάγκη τών σταυρών καί ταινιών δι- 

εδόθη είς ολα; τάς γωνίας τοΰ κόσμου. Αί 
μεσημβρινά! δημοκρατίαι τής ’Αμερικής κα'ι 
αί Άσιατικαί μοναρχίαι παρεδέχθησαν έκ 
συμφώνου τδ μέσον τούτο δι’ ού έκφράζουβι 
τήν ευγνωμοσύνην καί τήν ευγένειαν αύ
τών. Βεβαιοΰσιν δτι έν Σουδάν ύπάρχουσι 
δύο τάγματα Ονομαζόμενα ό ΦοΙηζ καί 
<5 άτινα θεωρούνται έν τή χώρα παύ
ση ώς αί υψηλότεροι διακρίσεις εις τάς δ- 
ποίας θνητός τις δύναται νά φθάση.

Ένώ τδ τυπικόν, ή έθιμοταξία, τά δι
πλωματικά προνόμοια καί άλλα ίχνη τού 
παρελθόντος τείνουσι νά έξαλειφθώσιν, ή 
μανία τών παρασήμων απεναντίας αύξάνει 
ήμέραν παρ’ ημέραν. Ή ματαιότης αυτή 
είναι έπίσης άλλόκοτος ώς αί άλλαι. Νο- 
μίζουσιν αύτήν πρόοδον ώς δήθεν ύποθάλποΰ· 
σαν τάς είρηνικάς σχίσεις μεταξύ τών λα
ών. Άλλ’ είναι πραγματικώς πρόοδος; Δέν 
δυνάμεθα νά τδ βεβαιώσωμεν. “Οπως και 
άν έχη, όποιον διάστημα διαπεπορευμένον 
έκ τής έποχής τοΰ λευκού Σταυρού τών ιπ
ποτών τού Αγίου Ίωάννου τής Ιερουσα
λήμ ! Έάν δ Williers de I Isle A dam ή 
δ Λαβαλέτ έπανήρχοντο είς τδν κόσμον 
τούτον, τί ήθελον είπεϊ βλέποντες τήν ήμι- 
σέληνον λάμπουσαν έπί τού στήθους ένδς 
χριστιανού;

Έκ τού Γαλλικού ύπδ A Κ.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ.

Τδ Βελιγράδιον κεϊται εις τήν συρροήν 
τού Σάβα καί τού Δουνάβεως, τδ δέ άξιον 
λόγου φρούριόν του εΰρηται έπί ύψηλοΰ^όρο- 
πεδίου, ακριβώς είς τδ μέρος είς ϊ συνενοΰν- 
ται οί δύο ούτοι μεγάλοι ποταμοί- ΊΙ οθω
μανική συνοικία, ή νϋν έρημος, έκτείνεται 
έπί τής άχθη; τού Δουνάβεως, ή δέ σέρβι
κή πόλις, τδ Βελιγράδιον, ήτις άνηγέρθη εί; 
τάς οχθας τού Σάβα, έχει μεγάλην έκτασιν 
καί πληθυσμόν 26770 κατοίκους (α).

Ό κατά πρώτον έπισκεπτόμενος τδ Βε- 
λιγράδιον άμέσως αισθάνεται δτι εύρίσκε- 
ται είς τήν ’Ανατολήν, διότι τά πάντα ε* 
χουσι χροιάν ανατολικήν. Αί οίκίαι είσί χα· 
μηλαί, άνευ ρυθμού, καί είσί κεκαλυμμέναι 
άπδ κεράμους, ένιαχοΰ δέ βλέπει τις τήν 
έκ ψευδαργύρου δροφήν μιναρέ. Είς έκαστον 
βήμα παρατηρεί τις πρόσωπα, ένδυμασία; 
καί πραγματείας άγνώστους καί ακούει ή
χους έπίσης άγνώστους. Ή πρόσοψις τών 
οικιών τδ πλεΐιτον τού χρόνου συνίστατα·. 
άπδ Sv μέγα παράθυρον ή μάλλον παραθυ
ρόφυλλου, άνοιγόμενον μέν τήν ήμέραν καί 
χρησίμευαν ώς τεχνόσημον, κλεϊον δέ τήν 
νύκτα. Εν τώ εσωτερικά» δ τεχνίτης έργά- 
ζεται ύπδ τά βλέμματα τού δημοσίου’ ευ- 
ρηνται δέ αντιπρόσωποι πασών τών έπαρ- 
χιών τού Αίμου καί ολοκλήρου ετι τής Εύ
ρώπης.

Φυσικώ τώ λόγω οί πλεϊστοι τών άπαν- 
τωμένων είσί Σέρβοι, φέροντες τήν πρωτό
τυπον έθνικήν ένδυμασίαν των καί καλύμ
ματα (φέσια) ή μαύρα σονμπάς (καλύμμα
τα διφθερωμένα)’ ύπάρχουσι δέ καί Σέρβοι 
τού Βανάτου (Αύστρίας), φέροντες πίλους. 
Οί Βόσνιοι φέρουσιν έρυθρόχροα σαρίχια.

Συγχρόνως βλέπει τι; τούς ύπερηφάνως

(α) Τό άρΟρον τοΰτο έγράφη πέρυσιν ύπό διά
σημου Τσέκου συγγραφέα»;, τοΰ Γίρετσεκ, καί 
κατεχωρίσβη εί;τήν τσεχικήν έφημερίδα Ό σ 6 ί- 
τ α, έξ ή; μετέφρασεν ή Βρετανική Έπι- 
0 ε ώ ρ η σ ι ; ίβυλλάδιον Αύγουστου 1876 · έξ 
αύτή; δέ έρανιζόμεβα τά ουσιωδέστερα. 

βαδίζοντας Μαοροβουνίους, φέροντας μέλαν 
κάλυμμα, είδος focararidJac, σαρόβαρι 
(σαλβάρια) κυανά καί λευκά περιπόδια. Με
τά τούς Σέρβ'.υ; πολυαριθμότεροι είναι οί 
Βούλγαροι, οιτινες ύπηρετοΰσιν ώς κηπου
ροί, κτίσται, κεραμείς, κτλ. Κατά τδ θέρος 
έρχονται έκ μερών άπωτάτων ϊ·α έργα- 
σθώσιν, όπως οί Σλαβόνοι έν Ουγγαρία, οί 
Τσέκοι έν Βιέννη, οί Σλοβάκοι έν Κροατία' 
ευρηνται δέ καί 'Ρουμούνοι έν Βελιγραδίω. 
*0 εύρος πεφυκώς Άρμπαχός (Αλβανός), 
ό μικρού; έχων μύστακας, όμιλεϊ τήν άρ- 
χαιοτάτην τής χερσονήσου γλώσσαν, ήτις 
διά τών αρχαϊκών τύπων τη; θέλγει τά ώτα 
τού φιλολόγου. Οί ρακενδύται, χαλκόχροες 
καί λευκοτάτους έχοντες οδόντας Αθίγγανοι 
δμιλούσι πρδς άλλήλους τήν γλώσσαν τών 
Ινδιών. Οί μέλαιναν έχοντες κώμην, ωχρόν 
πρόσωπον καί μακρδν πώγωνος έμποροι 
διαλέγονται άρμενίστϊ καί ελληνιστί καί 
τρέχουσι πυρέσσοντες είς τήν εργασίαν των.

'Ο 'OaparJia (Όθωμανδς) μετά τού μα- 
κρού χαφταχίου του βαδίζει βραδέως" τδ 
πρόσωπον αύτοΰ κοσμεί πώγων λευκδς ώς 
ή χιών, τήν δέ κεφαλήν καλύπτει σαρίχιοχ' 
τδ βλέμμα του έμφαίνει μίσος κατά τών άρ 
πάγων τής εξουσίας του. Έν ταϊς όδοΐς ά- 
κούει τις προσέτι τούς εύηχους καί γνωστούς 
φθόγγους τής γαλλικής, γερμανικής, ιταλι
κής καί αυτής τής ισπανικής, όχι δμως τής 
καθαρά; κασταλιανής, άλλά τή; χοραχιστι- 
xijc ήν δμιλοϋσιν οί έξ Εύρώπης έςωσθέντες 
Εβραίοι' διότι τδ Βελιγράδιον έχει εβραϊκήν 
αποικίαν.

Μεγάλη κίνησις επικρατεί έν ταϊς όδοΐς 
άπδ τής πρωίας μέχρι τής εσπέρας. Οί χω
ρικοί έρχονται έφ’ αμαξών αρχετύπου κα
τασκευής, συρομένων ύπδ μικρών 'ίππων, αί 
χωρικαί φέρουσι τά προϊόντα τοΰ χωρίου 
των καί οί έμποροι παρασκευάζονται ϊν’ ά- 
ναχωρήσωσιν'έπίσης βλέπει τις καί έμπόρους 
έκ Τουρκίας όδοιπορούντας έπί ήμιόνων. Οί 
πεπολιτισμένοι Σέρβοι φέρουσι πίλους κα- 
τασκευαζομίνους είς Παρισίους καί Βιέννην, 
01 δε κληρικοί κρατοϋσι τδ θέρος κίτρινα 
άλεξήλια δπως προφυλαχθώσι κατά τών

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Γ.) 

άκτίνων τοΰ ήλιου. Αί γυναίκες φέρουσιν, δ
πως καί πρίν, έρυθρά ^ίσια, ή δέ ένδυμα* 
σία αύτών είναι άπλουστάτη καί κομψή" 
ουχ ήττον πολλαί κυρίαι εϊσίν ένδεδυμέναι 
κατά τδν τελευταίου συρμόν τών Παρισίωνι 

Τδ λιθόστρωμα καλείται χα.Ιόρ/ιά, δπερ 
παράγεται έκ τού έλληνικοΰ χα,Ιός όρο· 
μος (α)" μεγαλητέραν δ’ είοωνίαν δέν έδύ* 
νατό τις νά έπινοήση. Τήν πρώτην τής ά- 
φίξεώς σου ήμέραν οί πόδες σου συντρίβον
ται ύπδ τοΰ χαίόρμά, ή δέ κεφαλή φλέ
γεται ύπδ άφρικανού ήλιου" πλήν έπί τέλους 
συνεθίζεις τδν χαΛόρμά. Υπάρχουσι καί 
καλαί δδοί μετά πεζοδρομίου έν τοΐς κεν
τρικοί; μέρεσιν, άλλά καί αύταί είναι ελε
εινά! δταν βρέχη.

Εί; τάς όδού; είσί πεφυτευμέναι δύο σει- 
ραί δένδρων—αϊγειροι καί πλάτανοι—ών ή 
σκιά είναι εύάρεστος τδ θέρος" αί δέ οδοί 
εχουσι δύο διευθύνσεις' είσί δηλ. κάθετοι 
ή παράλληλοι τώ Σάβ?. Άφοΰ διέλθη τις 
τάς καθέτους οδούς, εύρίσκει λειμώνα έκ- 
τεινόμενον κατά μήκος τού Σάβα’ είναι δέ 
ωραιότατος, άλλ’ έκ τών ύπαρχόντων ελών 
έξέρχονται αναθυμιάσεις έπιβλαβεϊ; τή υ
γεία.

Ό καύσων τδ θέρος είναι άφόρητος, πλήν 
αί άτμοσφαιρικαί μεταβολαί ταχέως επέρ
χονται. Συνεχώς δέν τολμάς νά έξέλθης 
τήν μεσημβρίαν ένεκα τού καύσωνος, τδ δέ 
εσπέρας, άμα πνεύση άνεμος έκ τών κοιλά
δων τή; Ουγγαρίας, ένσκήπτει θύελλα, οί 
xaJol όρόμοι κατακλύζονται, καί οφείλεις 
νά θέσης έπανωφόριον έάν δέν έπιθυμης νά 
προσβληθής ύπδ τοΰ ψύχους.

Άξίζ ει τωόντι τδν κόπον νά έπισκεφθή 
τις τά έργαστήρια, άτινα είναι άνοικτά, 
ώστε εύκόλως δύναταί τις νά ΐδη έξωθεν τί 
περιέχουσιν. Εί; τινα εύρίσκει; ώραίαν συλ
λογήν οπλών, μακρά τουφέκια άλβανικά, 
τιμώμενα 3 μ,έχρι 6 δουκάτων (1 μέ
χρι 3 λιρών, ώς έγγιστα), παλαιά τουφέκια

(α) ΆγνοοΟμεν κατά πόσον εΐναι επιτυχής ή 
έτυμολογία τοΟ σοφοΰ συγγραφέων πλήν ή λέ- 
ξι; είναι μάλλον τουρκική.

48.
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μέ τοαχ/ιάκια ζαΐ πιστόλας διαφόρων ει
δών, αλλαχού βλέπεις σπάθας, μαχαίρι; 
χαντσέρια καί γιαταγάνια εις μεγαλοπρε
πείς Οήκας. Οί χρυσοχόοι καί αί άδαμαν- 
-τουργοί, οΐτινες ώς έπί το πλεΐστον είσί 
ΓΡουμούνοι έκ Μακεδονίας (α), έργάζονται 
κατά τάς πεπαλαιωμένους μεθόδους καί έ
νίοτε τά άρχαΐα νομίσματα χρησιμεύουσιν 
αύτοίς ώς σχέδια κα'ι τόποι. ’Αλλαχού πά
λιν απαντάς πωλητάς φίσίωκ, σοιψπάς, 
μαγειρεία έν υπαίθριο, άρτοπωλεΐα, κτλ. 
Τά ευρωπαϊκά έμπορεύματα, άτινα κυρίως 
έρχονται έξ ΑύστΓίας, εύρηνται είς ώραίας 
άποθήκας, κειμένας πλησίον τού λιμένος. 
Έκεϊ δέ, παρά ταΐς σερβικαΐ; έπιγραφαί;, 
άπαντώνται κα'ι γερμανικοί.

Εις τάς γωνίας τών οδών ΐστανται οί 
Βούλγαροι, οΐτινες πωλούσι σταφυλάς καί 
άλλας οπώρας. Παρέκει άλλος Βούλγαρος 
διέρχεται την ίδόν, φέρων έπ’ ώμων δύο 
κάδους καί φωνάζων στεντορείως Μ.ΙΙκο 
κιζίΛοΙ (Ξυνόγαλχ, γλαγούρτι). Τρίτος έχει 
συλλογήν δλόκληρον τουρκικών πλακούν
των.

Τδ πλήθος κυρίως συνωθεΐται πρδς τήν 
άγοράν. Έκεϊ ευρίσκεις δρη λαχανικών καί 
οπωρών, κολοσσιαίας κολοκύνθας καί γι- 
γαντιαίους πέπονας, παντοειδείς σταφυλάς, 
«πίδια, κτλ. Τών ξένων τήν περιέργειαν έ- 
πισύρουσι μάλιστα αί πατ.Ιατζάκαι (μελ- 
τζάναι), αϊτινες όμοιάζουσι πρδς πέπονας— 
τόσον μεγάλαι εϊναι. Είς τινα γωνίαν τής 
αγοράς ΐστανται οί τού Ζέμωνος έμποροι, 
οϊτινες εϊναι Σέρβοι τήν καταγωγήν, άλλ’ 
ώς έν τής ένδυμασίας των φαίνονται μάλ·

(α) Ό αναγνώστη; δέν πρέπει νά λάόη ϋπ’ ο- 
ψιν τά; βαθεία; γεω -ραφιζά; γνώσεις συγγρα
φέων τινών, ών τόν κάλαμον διευΟύνουσι, δυστυ
χώς, λόγοι πολιτικοί καΐδχι ή λογική. Άπό τί
νος Ί’ουμοΰνοι δημαγωγοί καί τινες άγνρται Οέ- 
λουσι νά πείσωσι τόν κόσμον έίτι ή Μακεδονία 
εϊναι αποικία ρουμουνική ή βλάχι
κη, ϊσω; διότι ύπάρχουσιν όλίγιστοι Κου- 
τ σ ό 6 λ α ·χ ο ι λεγόμε οι, απόγονοι τών 11ε— 
λασγών- έννοεΐται δμως δτι έκτός όλιγίστων, “ι— 
στευσάντων αυτούς, οί όρΟω; φρονοΟντε; ζαί ο! 
τήν ιστορίαν καλώ; ε:δότε; γελώσιν. 

λον Ευρωπαίοι. Ό βούτυρο; εϊναι πράγμα 
άγνωστον καθ’ δλην τήν χερσόνησον τού 
Αίμου, ή δέ Σερβία προμηθεύεται αύτδν έκ 
τού Βανάτου.

Είς Βελιγραδιού ού μόνον αί γυναίκες, 
άλλά καί οί άνδρες, οί έμποροι καί οί υ
πάλληλοι απέρχονται είς τήν άγοράν καί 
άγοράζουσι λαχανικά, κρέας, ίχθΰς, κτλ. 
Οί ύπηρέται είσί Σέρβοι έκ τοΰ Βανάτου, 
Γερμανοί, Ούγγροι καί Σλοβάκοι Οί εγχώ
ριοι Σέρβοι δέν καταδέχονται νά γίνωσιν 
ύπηρέται.

Έν Βελιγραδίω ύπάρχουσι πολλά ξενο
δοχεία, έλεγα δμως όμοιάζουσι πρδς τά έ» 
Εύρώπη. Οί κάτοικοι διέρχονται τδ πλεί- 
στον τοΰ χρόνου έν ταΐς ίδίαις οίκίαι;" τοΰ
το όμως δέν σημαίνει δτι δέν υπάρχει δη
μόσιος βίος ή δτι εϊναι αδιάφοροι είς τήν 
πολιτικήν" άπ’ έναντίας καί ό μικρότερος 
έμπορος άναγινώσκει καθ’ έκάστην τήν έ- 
φημερίδα του καί αί συνεχώς έν Σερβία έ- 
περχόμεναι μεταβολαί παρέχουσιν ίκανήν 
ΰλην είς συζητήσεις .... Σχεδδν πάσα οι
κία έχει τδν κήπόν τις, οί δέ κήποι είσί 
πλουσιότατοι είς φυτά, δένδρα, άνθη, κτλ.

Εΐς τών κυριωτέρων περιπάτων ήμών ήν 
τδ φρούρεον, δπου οί Τούρκοι εϊχον φρου
ράν μέχρι τού 1867. Ή σπουδαιότης τού 
Βελιγραδιού, έγκειται έν τώ φρουρίω της . . 
Αλλοτε ό Ευρωπαίος περιηγητής, δστις έ- 

πεσκέπτετο τήν τουρκικήν συνοικίαν τοΰ 
Βελιγραδιού ήτις καλείται Λορηδ.Ι, εύρί- 
σζετο έν μέση ’Ανατολή" έβλεπε τουρκικός 
οικίες, Όθωμανίδας χεκαλυμμένας, κήπους 
ανατολικούς, τζαμία, ευκτήριους οίκους 
πλήρεις πιστών, δερβίσας . . . Σήμερον τδ 
JopridJ εϊναι έρημος καί μόνον Sv υπά.- 
χει τζαμίον, είς 8 προσεύχονται οί Τούρκοι" 
τά λοιπά έκλείσθησαν, καί τοι δυνάμει τή; 
συνθήκης τοϋ 1862 οί Σέρβοι δέν δύνανται 
νά τά κατεδαφίσωσιν είμή δταν πέσωσι 
μόνα· ΊΙ κυβέρνησις διατηρεί δι’ έξόδων της 
ένα χότζαν ϊνα οί έκ Βοσνίας καί τής λοι
πή; Τουρκίας ερχόμενοι Τούρκοι δύνανται 
νά προσεύχονται. Είς τδ Λορτιο.Ι, πρδς τδ 
μέρος τοΰ Δουνάβεως, ύπάρχουσιν ήδη πε- 

νιχραί καλύβα·., λείψανα τής άρχαίας τουρ
κική; άγοράς, ολίγον δέ κατωτέρω έρείπια, 
καθιστάμενα άφανή έκ τοΰ χόρτου, καί έ- 
νιαχοΰ νέαι οίκίαι. Τά ζώα περιφέρονται είς 
τά άρχαΐα τεμένη.

"Οσον αφορά τήν σερβικήν πόλιν ή με- 
γαλητέρα κί ησις έπικρατεϊ έν τή συνοικία 
τή κειμένη κατά μήκος τοϋ Σάβα" έκεϊ άνά 
πάν βήμα άπαντά τις γραφεία έμπόρων καί 
άποθήκας. "Αμα άναβής εκατόν τεσσαρά
κοντα βαθμίδας εύρίσκεται έπί ανδήρου, 
έφ’ ού ώκοδόμηται ή μητροπολιτική έκ
κλησία, άνεγερθεϊσα τώ 181-4 κατά τδν 
δυτικόν βυθμόν καί ούχί κατά τδν βυζαν
τινόν. ’Απέναντι εϊναι ή κατοικία τού μη
τροπολίτου κα'ι κατωτέρω πεπαλαιωμένον 
τουρκικό' παλάτιον τουρκικού ρυθμού, άπό 
τού Μιλός χρονολογούμενον καί έπί τινα 
χρόνον χρησιμεύσαν ώς λύκειον. Παρά τού
τοι ευρηται τδ κτίριον δπου ήν άλλοτε ή 
ά'ωτέρα σχολή" εϊναι δέ ξύλινον παράπηγ
μα μέ μικρά παράθυρα, νΰν ετοιμόρροπου.

Έν Βελιγραδίορ ύπάρχουσι 500 διαμαρ- 
τυρόμενοι, διατηρούντες ναόν. Οί καθολικοί, 
καί τοι πολυάριθμοι, δέν εχουσιν έκκλησί
αν, εκκλησιάζονται δέ είς τδ μικρόν παρεκ- 
κλήσιον τοΰ αύστριακοΰ προξενείου.

Ίΐ κυριωτέρα οδός τοΰ Βελιγραδιού κα
λείται 'ΓιραζΙα. Αί οίκίαι είσιν χρκοδομη- 
μέναι κατά τόν νεώτερον ρυθμόν καί δλαι 
σχεδδν είσί μονώροφοι. Έπί τού βουλεβάρ
του ύπάρχουσι πλάτανοι καί αίγειροι" έκεϊ 
δέ εΰρηται τού ήγεμόνος τό παλάτιον, ά- 
πλοΰν μονόροφον κτίριον, εχον έπί τής ό
δοΰ δεκαπέντε παράθυρα καί περικυκλούμε- 
νον τδ θέρος ύπδ χλόης· Όλίγον κατωτέρω 
κεΐνται τά ύπουργεΐα τών έξωτερικών, τών 
οικονομικών, τών στρατιωτικών, κτλ. Τό 
κατάστημα τής Γερουσίας εϊναι έπίσης μο
νόροφον καί εχει έπτά παράθυρα. Είς τά ά
κρα τής Τεραζίας τά άπολήγοντα είς 'Γο- 
ψιύίρέ (άλσος έξω τής πόλεως) ύπάρχουσιν 
εύρύχωρον νοσοκομεΐον, εύρύτατοι στρατώ
νες καί ή στρατιωτική ’Ακαδημία" είς δέ 
τήν ανατολικήν άκραν τής πόλεως ήγέρθη 
πρδ εικοσαετίας νέα συνοικία, έχουσα μι- 

κράς μέν, ώραίας δμως οικίας, περικυκλω- 
μένας άπδ μεγαλοπρεπείς κήπους.

Τδ κτίριον, δπερ μάλλον συνεχώς έπε- 
σκεπτόμην, ήν ή άνωτάτη σχολή, ωκοδο- 
μημένη ούσα έπί τή; μεγάλης πλατείας" ω- 
κοδομήθη δέ ύπδ τού Τσέκου Νεβολέη καί 
έτελειώθη τώ 1862. .’Εκ τής έπιγραφή; 
μανθάνομεν δτι προσεφέρθη τώ σερβικώ 
λαώ ύπό τοΰ διασήμσυ πατριώτου Μιχαήλ 
Άναστάσεβιτς, τοϋ πλουσιωτάτου τών Σέρ- 
βων" έδαπανήθησαν δέ δι’ αύτήν ύπέρ τά; 
100,000 δουκάτων καί περιέχει Sv γυμνά- 
σιον, τήν άνωτέραν σχολήν (λύκειον), τδ 
μουσεϊον καί τήν εταιρίαν τών σοφών.

Έν τώ προδόμφ ύπάρχουσι τάφοι τής 
αρχαίας Σερβίας, αί δέ κατώτεραι αϊθουσαι 
περιέχουσι τήν βιβλιοθήκην, αριθμούσαν σή
μερον 22,000 τόμους καί 3000 χάρτας 
καί εικόνας. Τά πλεΐστα τών βιβλίων άνά- 
γονται είς τήν σλαβικήν φιλολογίαν. Ό ά
ριθμδς τών χειρογράφων καί τών άρχαίων 
σερβικών καί βουλγαρικών βιβλίων ανέρ
χεται είς 200, οί δέ κατάλογοι διατηρούν
ται άριστα.

ΊΙ έταιρεία τών σοφών έχει ώραίαν αί
θουσαν, είς ήν συνεδριάζει, πλούσια αρχεία 
άφορώντα κυρίως τήν νεωτέραν ιστορίαν 
τής Σερβίας, συλλογήν χειρογράφων καί κα
λήν βιβλιοθήκην.

Κατά τδ 4840 οί καθηγηταί τοϋ σέρβι
κου λυκείου, δπερ ήν τότε είς Κρούγεβατς, 
συνέλαβον τήν ιδέαν νά συστήσωσι φιλολο
γικήν εταιρείαν" άλλά τά πράγματα δέν ή
σαν εύνοϊκά διά τήν φιλολογίαν. Έν τού
τοι; δ κανονισμός μετά Sv έτος έπεκυρώθη 
καί ή Σίζιβιχη gn.1o.lo·) ικ!) έταιρία έγκα- 
Οιδρύθη δημοτελώς τήν 7 Ιουνίου 1842. Αί 
έπελθούσαι πολιτικαί μεταβολαί ήμπόδι- 
σαν τήν πρόοδον τής εταιρείας καί μόλις 
έπί ’Αλεξά δρου-Καραγεώργεβιτς ή ειρήνη 
έστερεώθη. ΊΙ τιμή τής ίδρύσεως τή; έται- 
ρείας όφείλεται κυρίως είς τόν Πόποβιτς, 
τότε ύπουργόν τής δημοσίου έκπαιδεύσεως 
("Γ 1856), είς τδν Στόϊτς, διδάκτορα τής 
ιατρικής, τδν διδάκτορα Πάγκον Σαφαρ- 
τζύκ καί τδν καθηγητήν Μπράγκοβιτς (γ
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4865) 'Η έταιρεία ήσχολήθη κατά πρώτον 
ϊνα συλλέξη ύλην διά ττ,ν νεωτέραν τίς 
Σερβίας ιστορίαν και νά δημιουργήση δρους 
τινάς έν τή γλώσση- δτε δέ ήρξατο ή πε- 
ρίφηχος περί Ορθογραφίας έρις, ή εταιρεία 
έκηρύχθη κατά τίς γνώμης τίς κυβέρνησε 
ώς, άποδοκιμασάσης ττ,ν μεταρρύθμισιν ήν 
έίσήγαγεν δ Βούκ Καράτζιτς καί ήν α- 
παντες παρεδέχθησαν ήδη. Ή έταιρεία δι- 
ελύθη τώ 1874, άλλά κατά τδ αύτδ έτος 
άναδιωργανώθη έπί εύρυτέρων βάσεων ύπδ 
ττ,ν επωνυμίαν Σερΰιχί) τών σο^ώτ ίται- 
ριία, καί σήμερον περιέχει τέσσαρα τμήμα
τα, ήτοι τδ φιλοσοφικόν καί φιλολογικόν,τδ 
ιστορικόν καί νομικόν, τδ μαθηματικόν καί 
φυσικόν καί τέλος τδ καλλιτεχνικόν. Έκα
στον τμήμα συνέρχεται τακτικώς, η δέ έ- , 
ταιρεία λαμβάνει παρά τής κυβερνήσεως 
συνδρομήν έτησίαν 1 000 δουκάτων.

Έν έτει 4 874 έδημοσιεύθη τδ πρώτον 
φυλλάδιον τοϋ ΓχΙασΗχ, έπισήμου Οργάνου 
τής -ταιρεία;, έκδιδόμενον άτάκτως, συνή
θως δΐς τοϋ έτους. Άπδ τοϋ 1847 έδημο- 
σιεύθησαν 40 φυλλάδια, εί δέ έπιθυμοϋντες 
νά σπουδάσωσι τήν Σερβίαν θέλουσιν εδρει 
έν τώ περιοδικώ πολύτιμον ύλην, καί δύνα
ταί τις νά είπη δτε τδ Γχ.ΙαστΙχ μεγάλας 
παρέσχεν έκδουλεύσει; εΐ; τήν σεοβικήν φι
λολογίαν.

Πρόεδρος τής έταιρεία; ταύτης μέχρι τοϋ 
1869 ήν δ Ίβάν Γαβρίλοβιτς, άνήρ άξιος 
λόγου ώς πολιτικός καί σοφός- κατά δέ τδ 
έτος έκεϊνο άντικατέστησεν αύτδν δ διδά- 
κτωρ Πάγκο; Σαφαρτζυκ, άνεψιδς τοϋ συγ- 
γραφέως τών ΣΑα,βιχ&ν Άργαιοτήτωκ, ά- 
φιχθεί; τώ 1843 έν Βελιγραδίορ, δπου έπι 
πολύ ήν καθηγητή; τής ιστορίας έν τώ λυ- 
κείω. Ό σοφός ουτος άνήρ άσχολεϊται πολύ 
εΐ; τήν άρχαιολογίαν καί κυρίως εις τήν 
νομισματικήν, συνέγραψε δέ καί έδημοσί
ευσε πολλά περί αρχαιοτήτων καί δύο τό
μους περί τή; ιστορίας τών Γίαγκοσλάβων, 
ήν άντέγραψεν έκ τών αρχείων τής Βενε
τία;.

Έν τοΐ; μάλλον πεπαιδευμένοι; τοϋ Βε
λιγραδιού καταλεκτέον καί τδν Δάνιτσις; 

Γεννηθείς έν Νόβι Σάδ (σέρβική πόλις έν· 
Ουγγαρία, γερμανιστι Ναϋστάδ), έγένετο 
καθηγητής τοϋ λυκείου τοϋ Βελιγραδιού καί 
μετά ταϋτα γραμματεύ; τή; εταιρείας. Ού
τος έδωκέ τέλος είς τήν έριν ήν ήρχισεν ό 
Βούκ περί σερβ κή; γλώσση; καί Ορθογραφί
α; καί έδημοσίευσε πολλά; αρχαιολογικά; 
διατριβά; περί τών σερβικών αρχαιοτήτων, 
Sv λεξικόν τής αρχαίας σέρβικης, γραμμα
τικήν τή; σερβοκροατική; γλώσσης (α), με
τάφρασή τής Παλαιάς Διαθήκης καί πολ
λάς μονογραφία; φιλολογικά;, ιστορικά;, 
κτλ. 'Υπό τήν διεύθυνσιν αύτοϋ έκδοθήσε- 
ται λεξικόν σερβοκροατικδν, δ? J ή γΐογκο- 
σλαβιζή ’Ακαδημία άπδ πολλοΰ παρασκευ
άζει δλην.

Ό Στόϊαν Νοβάκοβιτς, μαθητής τοϋ Δά- 
νιτσιτς, κατ’ άρχάς καθηγητή; έν τώ λυ- 
κείω, έπειτα δέ υπάλληλος τί; δημοσίου 
βιβλιοθήκη;, δί; έγένετο υπουργός τής παι
δείας- συνέγραψε δέ καί έξέδωκεν ιστορίαν 
βιβλιογραφίαν περί τής σέρβική; φιλολογί
ας καί πολλάς άλλα; μονογραφίας δημοσι- 
ευθείσα; διά τοϋ Γχ.ΙασΐΙχ.

Μή λησμονήσωμεν τδν Μιάτοβιτς, άρ· 
χαϊον υπουργόν τών οικονομικών, δστις ά- 
φίκε συγγράμματα περί γεωργική; καί εμ
πορίου τή; αρχαίας Σερβίας, περί οικονομι
κών καί ιστορίαν πολιτικήν, τδν Μιλό; Μι- 
λίτσεβιτς, υπάλληλον έν τώ ύπουργείω τη; 
παιδεία; καί συντάκτην τής παιδαγωγική; 
έφημερίδος Σχο.Ιη, κτλ.

Άλλ’ είσέλθωμεν εί; τδ Μουσεϊον, άπο- 
τελούμενον έκ τεσσάρων έν τή άνωτάτη 
σχολή αιθουσών. Έν τή πρώτη ευρίσκομεν 
συλλογήν πελέκεων καί άναβολέα έξ αργί
λου, ευρεθέντα έπί τών βουλγαρικών μεθο
ρίων, έφ* ού είναι χαραγμένοι παράδοξοι 
χαρακτήρες, οΰ; δέν έδυνήθησαν ν’ άναγνώ- 
σωσιν είσέτι καί οΐτινες, ώ; ενιοι φρονοϋ- 
σιν, είσί γραφής γλαγολική; (β). Τδ δεύ·

(α) Ή σέρβική καί ή κροατική δέν διαφέρου- 
σι μεταξύ των είμή μόνον κατά τό άλφάβητσν.

(β Σλαβικόν άλφάβητον, δπερ εΐχον παρά- 
δεχΟή άλλοτε ο! καθολικοί Σέρβοι τών νοτίων με
ρών. Οί οιλολόγοι οίν εΐναι είσέτι σύμφωνοι περί

τερον τμήμα περιέχει ώραίαν συλλογήν άρ- 
χαιοτήτων κελτικών, έλληνικών, ρωμαϊκών 
καί σλαβικών. Καί αύτδ τδ Βελιγράδιον 
είναι έκτισμένον έπί ρωμαϊκών τειχών καί 
πολύτιμοι καθ’ έκάστην γίνονται άρχα.ολο- 
γικαί άνακαλύψεις.

Έν τή τρίτη αιθούση εύρίσκεται συλλο
γή νομισμάτων έλληνικών, μαχι dorix&r 
(α), ρωμαϊκών καί σλαβικών, νέα δέ νομί
σματα λαμβάνει κατ’ έτο; έκ Τουρκία;. 
Πρδ ένδς έτους ύπέρ τά τρισχίλια εύρέθη- 
σαν έπί τοϋ πεδίου τής μάχη; τοϋ Κοσυ- 
φοπεδίου (β). Πρδς τούτοι; ύπάρχουσι καί 
βοσνιακά καί βουλγαρικά νομίσματα. Τδ ά- 
πελθδν έτος (1874) εύρον είς Ποισρένην, 
πρώτον ήδη, αρχαία χρισά σέρβικά νομί
σματα χρονολογούμενα άπδ τοΰ δεκάτου 
τετάρτου αίώνος, δηλ. άπδ τή; βασιλεία; 
τοϋ περιφήμου Δουσάν. Ό νεαρίς ήγεμών 
Μιλάνο;, ού καθηγητής τής ιστορίας ήν ό 
Σαφαρτζυκ, έχει ώσαύτως ώραίαν συλλογήν 
αρχαιοτήτων καί νομισμάτων σερβικών.

'Π τετάρτη αίθουσα είναι πλήρης ανα
μνήσεων τοϋ ύπέρ ανεξαρτησία; άγώνο; τή; 
Σερβία;, ήτοι παντοίων δπλων, βελών, ση
μαιών, κτλ.

Τού; τοίχου; κοσμοϋσιν έκατδν είκοσιν 
εικόνες, δφειλόμεναι εί; Σέρβου; καλλιτέ- 
χνας. Δέν έχουσι μέν άξίαν τινά ώ; πρό; 
τήν τέχνην, ώ; πρδ; τήν ιστορίαν δμω; ά- 
ξίζουσι πολύ. Αξιολογώτεοαι τών εικόνων 
είσίν αί παριφώσαι τού; άργηγού; καί ηρώα; 
τή; έπαναστάσεως, τδν Καοαγεώργεβιτς, 
τόν Μιλό; Όβρένοβιτς, τδν αρχιμανδρίτην 
Μελιτ ον καί λοιπούς- απέναντι δέ είσίν αί 
ε'κίνες τών σοφών Βούκ Καράτζιτς, Μιλου 
τίνοβιτ;, Δάνιτσιτς, Όμπράδοβιτς, κτλ.

Τδ λοιπόν τοϋ κηρίου κατέχουσι τδ γυ- 

τή; άρχή; αύτοϋ, οΰτε δν υπήρχε πρό τοϋ ύπό 
τοϋ Κυρίϊλου είσαχθέντο; αλφαβήτου.

(α) Παράδοξον άληθΟ; βτι ό Σλάβο; συγγρα- 
φ·.ύ; δέν θέλει τήν Μακεδονίαν Ελλάδα· άλλά 
πρό; τί τότε τά ελληνικά γράμματα έν τοΤ; μα
κεδονικοί; νομίιμασι;

SS) Κατά τήν μάχην έκείνην, συναφθεΤσαν τ(ρ 
>9, οι Τοϋρκοι άπώλεσαν τήν έλευθερίαν καί 

ΰ.τεδουλώθησαύ εί; του; Τούρκου;. 

μνάσιον άαί τδ λύκειον. Ή Σερβία έχε{ 
δύο προγυμνάσια καί δύο γυμνάσια, ών τδ 
μέν εί; Βελιγράδιον, τδ δέ εί; Κρούγεβατ;· 
Τό λύκειον, ή άνώτατον έκπαιδευτήριον, ά- 
ποτελεΐται έκ τριών σχολών, νομικής, φι
λοσοφική; καί τεχνολογική;, διδάσκουσι δέ 
δεκαεπτά καθηγήταί διακοσίου; περίπου 
μαθητάς. Τδ έκπαιδευτήριον τούτο ίδρύθη 
ύπό τοΰ ήγεμόνο; Μιλό; έν έτει 1838 έπί 
τή βάσει τών φιλοσοφικών σχολών τή; Αύ- 
στρία;- έκτοτε δέ άναδιωργανώθη.

'11 Σερβία έχει πρδ; τούτοι; ένδεκα τε
χνολογικά σχολεϊα, έν δέ τώ Βελιγραδίω 
γυμνάσιον κορασιακδν, ίδρυθέν τώ 1863, 
άποτελούμενον έκ τεσσάρων τάξεων καί δι- 
ατηρούμενον ύπδ τή; κυβερνήσεως. Είς δλα 
τά ύπδ τής κυβερνήσεως διατηρούμενα σχο
λεϊα οί μαθηταί ούδέν τελοΰσι.

Πρδ πεντήκοντα έτών ή Σερβία ούδεμίαν 
προκαταρκτικήν σχολήν είχε, σήμερον δέ 
αριθμεί περί τά; 600. 'Ένεκεν τή; ίδρύσε- 
ως κροατικού πανεπιστημίου εΐ; Ζαγρέπ 
(*Αγραμ) πρόκειται νά μεταρρύθμισή τδ 
άνώτερον έκπαιδευτήριον τοΰ Βελιγραδιού.

Ή έφημεριδογραφία δσημέραι προάγεται 
έν Σερβία, περισσότερον ή έν τώ Βανάτω 
καί ταϊ; παραδουνάβιοι; ήγεμονίαις. Ε
φέτος έδημοσιεύθη έν Βελιγραδ'ω μηνιαϊον 
περιοδικόν (Πατρίς), ύπδ τήν διεύθυνσιν 
τοΰ διδάκτορος Γεώργεβιτς. Τδ άπελθόν έ
το; δύο νεαροί Σέρβοι συγγραφείς, δ Τσούρ- 
τιτ; καί δ Στεφάνοβιτς, ίδρυσαν έν Βιέννη 
εΐκονογραφημένην έ®τ,μερίδα, τήν Σερμ.τα- 
ύΐα (Σερβίαν). Τώ 1873 έξεδίδοντο έν Βι
έννη δκτώ πολιτικαί έφημερίδες, ών τρεϊ; 
ήμερήσιαι, καί δύο σατυρικά φύλλα.

Περί τή; πολιτική; έν γένει δλίγα θ’ άνα- 
φέρωμεν. Άφ’ ού ή Σερβία άνέκτησε τήν α
νεξαρτησίαν τη; (άπδ εξήκοντα σχεδδν έ
τών), ή χώρα ούκ δλίγα έπαθεν ύπδ έμφυ- 
λίων σπαραγμών. Σπάνιον ήν κατ’ άρχάς νά 
εύρη τι; άνθρώπου; άναγινώσκοντας, σπανι- 
ώτερον δέ γράφοντας. Οί πρώτοι ήγεμόνε; 
των ήσαν μέν τύραννοι, ούχ ήττον δμω; 
πολλά έπραξαν καλά. Εντούτοις δ μεταξύ 
τών δύο οικογενειών άνταγωνισμδ; δέν έ-
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παυσεν είσέτι (τών Όβρένοβιτς καί Καρα- 
γεώργεβιτς.)

'Η Σερβία πρδ πάντων έχει άνάγκην νά 
ένισχυθ’9 καί άναπτυχθή έσωτερικώς. Λάμ
προν μέλλον έχουσιν αί χώραι έκεΐναι είς 
ά; μάλλον έργάζονται καί δέν ασχολούν
ται πολύ περί τή; πολιτικής. Πρό τίνος 
χρόνου σλαβική έφημερίς έδημοσίευσε διδα · 
κτικωτάτην σύγκρισιν μεταξύ Σερβίας καί 
'Ελλάδος. 'II Σερβία ώς πρδς τά οικονομι
κά ζαί τάς άμυντιζάς δυνάμεις είναι είς 
ζαλλιτέρ’αν τής 'Ελλάδος θέσιν, καθυστερεί 
δμως ώς πρός τήν έσωτεοικήν άνάπτυξιν. 
’Εν Έλλάδι ύπάρχουσιν 87 ατμοκίνητα ερ
γοστάσια, έν οίς εργάζονται 13,602 έργά- 
ται, έν δέ τή Σερβία μόνον 8 ατμοκίνητοι 
μύλοι ευρηνται καί τινα ζυθοποιεία, καί 
ταΰτα εις χεΐρας ξένων. 'II Σερβία αριθμεί 
507 προκαταρκτικά σχολεία είς ά φοιτώσι 
22,756 μαθηταί, ή δέ 'Ελλάς σχολεία 
1 175 και μαθητάς 60,066.Έν μέν τήΣερβία 
υπάρχει Sv λύκειον μέ 17 καθηγητάς και 
208 φοιτητάς (κατά την άπαρίθμησιν τού 
1872), έν δέ τή Έλλάδι Sv πανεπιστήμιου 
μέ 85 καθηγητάς καί 1248 φοιτητάς κα
τά τήν άπαρίθησιν τού αυτού έτους. Ή 
Ελλάς έχει 95 τυπογραφεία, ή δέ Σερβία 
6. Καί δμως αί δύο αύται χώραι άνέκτησαν 
τήν ελευθερίαν των σχεδδν ταυτοχρόνως καί , 
έχουσι τδν αύτδν περίπου πληθυσμόν, (α)

Πριν δώσωμεν πέρας εις τδ παρδν άρθρον 
δς είπωμεν όλίγα περί θεάτρου.

Τδ θέατρον ώκοδομήθη προ μικρού- είναι 
δέ ώραΐον καί εύρύχωρον. Ιΐαρ’ αύτώ εύρη- 
ται δΟωμανικδν τέμενος, χρησιμεύον ήδη ώς 
εργαστηρίου φωταερίου διά τδ θέατρον. Αί 
οδοί φωτίζονται διά πετρελαίου.

(α) Ό συγγράφει/;, ώ; Σλάβο;, άποκαλεΐ τήν 
Σερβίαν Μικρόν Ιίεδεμόντιον και διατεί
νεται δτι ή λύσις τοΟ Ά ν α τ ο λ ι κ ο Ο Ζητή
ματος έγκειται μάλλον είς Βελιγράδιον ή είς 
’Αθήνα; καί Βουκουρίστιον λέγει δέ δτι τούτου 
ενεκεν αί μεγάλαι Δυνάμεις προαπαΟοϋτι τί; πρώ
τη νά ύπερισχύτη καί θεωρεί τήν γαλλικήν πο
λιτικήν μάλλον συνάδουσαν πρός τά εθνικά συμ
φέροντα τή; Σερβίας. Και δμως άλλη πολιτική 
υπερισχύει ήδη, ώ; γνωστόν τοΐς πίσι.

Κυριακήν τινα μετέβην είς τό θέατρον* 
έδίδασκον δέ τούς Γιαπτσάρους τού Γκλίγ- 
κιτς, δράμα μικρού λόγου άξιου φιλολογι· 
κώς, συνταχθέν δμως επίτηδες διά τδ δη
μόσιον καί προωρισμένον νά παρίσταται τήν 
Κυριακήν. Το δράμα τούτο, ού ή υπόθεσις 
έλήφθη έκ τής ιστορίας τής σέρβική; έπα- 
ναστάσεως, εύαρεστεΐ πολύ, οί δέ ηθοποιοί 
έν γένει είναι καλοί.

Τδ μάλλον άζιοσημε’ωτον μέρος έν τοΐς 
περιχώροις τού Βελιγραδιού είναι τδ Τοψι- 
depi, κείμενον είς γραφικήν κοιλάδα πρδς 
δυσμάς τής πόλεως. ΊΙ οδός ή άγουσα είς 
αύτδ είναι πεφυτευμένη άπδ γιγαντιαΐα 
δένδρα, κατά δέ τδ θέρος τδ μέρος είναι 
τδ εσπέρας πλήρες αμαξών καί ιππέων. 
Πέραν βλέπει τις τδν λόφον, δπου έδολοφο- 
νήθη ό ήγεμών Μιχαήλ" εκεί δέ υπάρχει 
πύργος, δστις ην τδ προσφιλές έ,διαίτημα 
τού ήγεμόνος Μιλός. Ν. Ε. Γ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΡΥΝΕ ΔΕ ΠΡΕΑ
(Βηπχεγ DE PltESLl) 

Τίνος Έλληνος ή καρδία δέν έπένθησεν 
I εις τήν εϊδησιν τού’θανάτου τού Κ. Βρυνέ 

δέ Πρέλ (1), τού διακεκριμένου φιλέλληνος 
ουτινος τήν φέρησιν θρηνεί τδ Πανελλήνιον, 
3 άνεύρισκεν έν αύτώ αγνόν φιλελληνισμόν, 
θερμήν πρδς τά ελληνικά γράμματα αγά
πην καί άναλλοίωτον ένδιαφέρον πρδς πάν 
άφορών τήν Ελλάδα ; τούτου έ'-εκεν πρδ 
πολλού σφοδρά κατεΐχεν ήμάς επιθυμία'ίνα, 
ώς έλάχιστον ευγνωμοσύνης φόρον αύτφ ά- 

ποτίνοντες, καταχωρίσωμεν έν τώ 'Ομήρω 
τί τόν περίπυστον βίον τού σοφού αύτού

(I) Κατ’ άρχήν γράφομεν τά ξενικά ονόμα
τα έν τή'Ελληνική ώς έν τή οικία αύ-.ών γλώσ- 
σή προφέρονται.

άνδρός άποβλέποντα, άλλ’ άνεβάλλομεν άνα- 
μένοντες έκτενεστέρας περί αύτού πλκροφο- 
ρίας'εύτυχώ; τήν επιθυμίαν ήμών ταύτην ευ 
χαριγ,,ΐ ή τελευταία έπετηρ'ι; τή; πρό: έν- 
Οάρ^υνσιν τών 'Ελληνικών σπουδών έν Γαλ 
λία έταιρίας, ήτις περιέχει τδν βίον τοΰ πο
λυτίμου αύτοΰ άνδρός γραφέντα υπό χειρδς 
δοκίμου, τή; τοΰ εύγενοΰ; καί έπίσης γνω
στού φιλέλληνος καί σοφοΰ Γάλλου Μαρκη- 
σίου δέ ΣχΙντ-Ίλαίρ (Marquis de Queux 
de Saini-Hilaire), Θέλομεν δ’ άδιστάκτως 
τύχει τής έπιδοκιμασίας τών ήμετέρων ά- 
ναγνωστών άτε προελόντες,άντί πάσης άλ
λης Ιστορήσεως τοΰ, βίου αύτοΰ,τήν έκ τοΰ 
Γαλλικού μετάφρασιν τής υπό τοΰ Κ. Μαρ- 
κηοίου δέ Σαιντ Ίλαίρ πραγματείας, λυ- 
πούμενοι μόνον δτι ό ήμέτερος κάλαμος α
δέξιος δλως έστί πρδς τδ μετ’ ίση; γλαφυ- 
ρότητος μεταγλωττίσαι αύτήν ίχουσαν έ- 
πΐ λέςεσιν ούτως.

<■ 'll αρχαιολογία, ή επιγραφική έπιστή- 
μη καί ιδίως τά ελληνικά γράμματα σπου- 
δαίαν άρτι ύπέστησκν άπώλειαν. 'Ο Κύριος 
Κάρολος-Μαρίας-Βλαδίμιρος Βρυνέ δέ Πρέλ, 
μέλος τοΰ Πανακαδημίου (’Ακαδημίας τών 
Επιγραφών), καθηγητής τής νεοελληνικής 
ε’ς τήν Σχολήν τών λαλουμένων ανατολικών 
γλωσσών, Ιππότη; τής Λεγεώνο; τή; τι
μής καί τοΰ χρυσού τάγματος τοΰ Σωτή- 
ρος, έξεμέτρησε τδ ζην κατόπιν μακράς καί 
οδυνηρά; άσθενείας τήν 12 Σεπτεμβρίου 
1875 έν τφ εΐ; Παρουζώ κτήματί του.

Ό Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ έγεννήθη τήν 10 
Νοεμβρίου 1809 έν Παρισίω. Μέχρι τοΰ ε- 
του; 1817 ή ρή:ηρ αύτοΰ,γυνή έξοχος τε- 
λευτήσασα μήνάς τινας πρό τής εκλογής τοΰ 
υίοΰ τη; ώ; μέλους τοΰ Πανακαδημίου,έπε- 
μελήθη μόνη τής άγωγής του. Ό δέ πατήρ 
του, άνήρ διακεκριμένο; καί θερμός τών 
γραμμάτων ζηλωτής, ήν ένεργόν μέλθ; πο
λυαρίθμων σοφών εταιριών. Έν τή έτάιρίφ 
τών Μεθόδων τή; προκαταρκτική; παδεία; 
είχε σχετισθή μετά τοΰ άββά Γωττιέ (ab- 
be Gautier) ίδρυτοΰ τή; ίμωνύμου μεθόδου 
ήν είχεν εφαρμόσει έν’Αγγλία κατά τήν ε
ποχήν τή; έκεΐ μεταναστεόσεώς του· Μετά 

τήν εί; Παρισιού; επάνοδόν του ό άββά; Γω- 
τιέ έξέδοτο τά βιβλία του καί δεκαπεντάδα 
νεανιών έμορφώσατο πρός διδασκαλίαν συν- 
ωδά ταϊς έαυτού άρχαΐς, συνάθροιζε δέ 
άπαξ τής έβδομάδος τούς πλείστου; τών ε
αυτού μαθητών έν τή κατά τήν οδόν Γρε- 
νέλλην-Σαίν Ζερμαίν οικία του καί προή- 
δρευε τών διδασκαλιών αύτών τή; γαλλι
κής τε καί λατινικής γλώσσης καί τή; γε
ωγραφίας.

Καί ό μέν άββά; Γωτιέ ίπέθανεν έν έτει 
1819, άλλ’ οι μαθηταί αύτού ίδρύσαντο έ- 
ταιρίαν,έτι,ώ; εχομεν δι’ έλπίδος,ύφισταμέ- 
νην, καί έξηκολούθησαν τάς παραδόσεις αύ
τοΰ. Είς τάς διδασκαλία; ταύτα; ό νέος 
Βρυνέ ώδηγεΐτο υπό τοΰ πατρό; του ένοΰν- 
τος ούχί σήνηθες ποιητικόν πνεύμα πρός τή 
γνώσει δύω ξένων γλωσσών έν ή έποχ^ ή 
σπουδή αύτών ήν σπανία.

Ό Κ. Βρυνέ ο πατήρ, γεννηθείς τό 1768 
έν Βεζανσών, έξεπλήρωοε μετά ζήλου πολ- 
λοΰ καί ακρίβειας σπουδαία διοικητικά α
ξιώματα* τό 1795 έταξείδευσεν ώς Γραμ
ματέα; Πρεσβεία; είς ’Αμερικήν, τό δέ 1 797 
εί; Ισπανίαν. Κατά τά δύω αύτά ταζείδια 
έξέμαθε τήν άγγλικήν καί τήν ισπανικήν, 
καί έν ετει 1808 μεταφοάσας έκ τοΰ Ισπα
νικού έδημοσίευσε τήν Έ.τιΐομηγ τής Ιστο
ρίας τή', 'ΙσπαΐΙας τοΰ θωμά δέ 'Υριάρτ 
ουτινος άκολούθω; έν έτει 1838 μετέφρα
σε·/ έμμέτρως τούς Φΐ-ΙοΑογιχούς Μύθους" 
είτα δέ μετεγλώτισεν άγγλιστί τά Γνωμι- 
κά τοΰ δέ Λαρωςφουκώ (De la Rochefou
cauld), ών τήν μετάφρασιν προσέθηκεν είς 
τήν Ελληνικήν μετάφρασιν ήν έδημοσίευ- 
σεν ό υίό; του έν έτει 1828. Διασώζονται 
τούτου έτι έμμετροί τε και πεζαί κωμωδία·., 
έν αί; τό Σγο.Ιεΐο? τώτ χηρώκ, κωμωδία 
έμμετρος καί είς πράξεις τρεις.

’Αληθή; πεπαιδευμένος, φιλόσοφος τής 
σχολής τοΰ III αίώνος ό πατήρ τοΰ Κ. Βρυ
νέ δέ Πρέλ ιδιαζόντως έπεμελήθη τή; αγω
γή; κα1. έκπαιδεύσεως τού υίοΰ του γενομέ · 
νης υπ αύτά τά ίμματά του- νεώτατον έτι 
τόν ώδήγησεν είς τά μαθήματα τή; φιλο
σοφίας άτινα έν ύπαίθρω, τό θέρος, έν τώ
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τής οικία; του κατά τήν όδδν Ταράν κήπω 
παρέδιδεν ό φίλος του Κ. ΆζαΙ; άνακαι- 
νίζων οΰτω τά μαθήματα τών περιπατητι
κών, τήν δ’ εσπέραν τδν έφερε μετ' αύτοΰ 
παρ’ έτέρφ τινί τών φίλων του, τώ Κ. ’Ιω
σήφ Δρόιζ, τώ συγγράφει τοΰ Λοχιμίου ΙπΙ 
τής τΐχχης τοΰ tlreu rod ίύτυχή, δστις 
παρέδιδεν εΐς στενού; φίλους, έως ου κατα
στήσει ταΰτα δημόσια, μαθήματα ήθικής 
φιλοσοφίας. Τδ 1821 κατέστησε διδ άσχα- 
λον τοΰ υίοΰ του νέον τινά μόλις κατά τινα 
έτη ύπερβαίνοντα αύτδν, τδν Κ. Βερζέ δέ 
ΕηβραΙ (Berger de Xivrey)^^- βραδύτε- 
ρον έγένετο δ εΐς τδ Πανακαδήμιον συνάδελ
φός του- Ό Κ. Βερζέ δέ ΕηβραΙ, είκοσι και 
ένδς τότε έτών, κατόπιν έξαιρέτων σπουδών 
ας έν τφ γυμνασίφ τοΰ Νανσΰ έποιήσατο, 
έπεθύμησεν ϊνα καταγείνη είς τήν φιλολογί
αν καϊ ίδίωε εί; τήν τή; Ελληνικής γλώσ
σης, δπως δ’ εύχαριστήση τήν κλίσιν του 
ταύτην άπεφάσισε ν’ άναλάβη τήν έκπαί- 
δευσ.ν τοΰ Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ, παραιτούμε
νο; πρδ; τοΰτο θέσιν άξιόλογον είς τήν δι- 
εύθυνσιν τών τε ύδάτων καϊ δασών τοΰ δου- 
κδς τή; Αύρηλίας (due d' OrUans), δπου 
είχε διορίσει αύτδν δ θείος του βαρών Βερζέ 
δέ Καστελλάν (baron Berger de Castellan). 
Ό Κ. Βερζέ δέ ΕηβραΙ κατήρξατο τών 
σπουδών τοΰ μαθητοΰ του διά τοΰ ποιήμα 
τος τοΰ πατρδς Ζιρωτώ (pere Jiraudeau), 
καί τώ ένέπνευσεν εύθύς έξ άρχής, δπερ 
σπάνιον παρά τοΐ; μαθηταί;, τήν διά τήν 
Ελληνικήν κλίσιν. Ό νέο; Βρυνέ κατεγί- 
νετο έκτοτε έν ώραι; σχολή; συνθέτων ποι- 
ητικδν ελληνικόν λεξικδν έπ! τή βάσει τοΰ 
Gradus ad Parnassum ού μήν άλλ’ έπι- 
μελώ; ήκροατο καϊ τών περϊ ελληνικής 
γλώσσης τε καϊ παλαιογραφίας παραδόσεων 
τών ΚΚ. Βοασσονάδ καϊ Χάζ (mm. Bois- 
sonade el Hase), ά; εΐτα άπδ κοινοΰ συνέ- 
ΐαττε μετά τοΰ διδασκάλου του. Κατά τά 
μαθήματα ταΰτα δ Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ συν- 
ήντησε νέου; τινάς ώ; αύτδν φιλομαθείς 
μεθ’ ών συνεδέθη διά φιλία; άείποτε άκμαί- 
σς, καϊ μεθ’ ών συνηντήθη βραδύτερον εί; 
τδ Πανακαδήμιον. Ουτοι δ’ ήσαν συν τφ δι- 

δασκάλω του Κ. Βερζέ δέ ΕηβραΙ, οί ΚΚ. 
δέ Λογγπεριέ, Δεέκ, Έκζερ καί Λαβουλαϊ 
(de Longperier, Deheque, Egger el La- 
boulaye).

Ό πατήρ τοΰ Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ είχε τδν 
πρδ; τα βιβλία έρωτα καϊ κατεγίνετο εί; 
τήν σπουδήν τών ξένων γλωσσών, ό δ’ οί- 
κό; του κατέστη τδ έντευκτήριον τών έν 
Γαλλίι? προσφύγων 'Ελλήνων. '0 υίδς, νεώ · 
τατος ών, έσχε τήν πρδ; τά βιβλία κλίσιν, 
τδν πρδς τάς ξένα; γλώσσας έρωτα, καϊ τδν 
πρδ; τήν Ελλάδα ενθουσιασμόν' ήγάπα δέ 
νά διηγήται δτε δεκατετραετής ων τά πρώ
τα χρήματα τά υπό τοΰ πατρό; του δοθέν- 
τα αύτώ έδαπάνησεν είς τήν άγοράν τοΰ ελ
ληνικού λεξικοΰ τοΰ ’Ερρίκου Στεφάνου, 5 
εί; υπέρογκον ώνήσατο τιμήν καϊ 8 ευχαρί
στως έπανεύρισκεν έν τή βιβλιοθήκη’του, 
τοσοΰτον πλούσιοι τε κα1. πλή-ει παντοει
δών συγγραμμάτων, άλλ’ έ γκλειούση ιδίως 
πάν έργον σχετιζόμενον πρδς τήν άρχαίαν ή 
νεωτέραν 'Ελλάδα —διότι άπ’ έκείνη; τής· 
έποχή; είχεν όμόσει τή 'Ελλάδι καϊ τοϊς 
Ελληνικοί; γράμμασι λατρείαν ούδέποτε 

διακοπεΐσαν καϊ ήτις ύπήρξε τδ θέλγητρου 
καϊ ή τιμή τοΰ βίου του. Εύεξήγητο; δ’ ά
γαν έστιν ή ένασκηθεΐσα τή; 'Ελλάδος μα
γεία έπί ψυχή; νέα; καϊ φλογερά; ώς ή {δι
κή του.

Τό 1821 — ό νέος Βλαδίμηρος ήν δω
δεκαετής τότε — έξερρηγνύετο έν τινι τής 
Τουρκίας έπαρχία μή διατηρούση πλέον ούδ 
αύτδ τής Ελλάδος τδ όνομα, καϊ ήν έκά- 
λουν Κορέαν καϊ 'Ρούμελην, έθνική διέγερ- 
σις, ούχί κάν άνταρσία, μόλις στάσις, ήτις 
έμελλε νά μετατροπή μετ’ ού πολύ εί; έ- 
πανάστασιν, και ήτις ένεκεν τοΰ ηρωισμού 
τών έπαναστατών, τοΰ μεγαλείου τοΰ άγώ- 
νός των, τής άγιότητος τοΰ ύπ’ αύτών έπι- 
διωκομένου σκοποϋ, δστις ην ή έλευθερία 
καϊ ανεςαρτησία τοΰ έθνους των,έξεβιάσατο 
έπϊ τέλους τάς ευρωπαϊκά; δυνάμεις νά 
συμμετάσχωσιν αύτής, καϊ κατέληξαν είς 
τήν αύτονομίαν έπαρχία; ήτις μετ’ όλίγον 
έκαμε ν’ άντηχήσν; έν τώ εύρωπαΐκώ κόσμφ 
τδ πρδ αιώνων λησμονηθέν τής 'Ελλάδος δ-

marline, Victor Hugo), μετέφραζον δι’ ω
ραίων στίχων, Έλληνέ; τινες πρόφυγες είς 
Παρίσιον, οϊτινες εϊχον διά τών άπαύ- 
ς-ων έργων των προετοιμάσει τδ έθνικδν κί
νημα, ούκ έπαύσαντο κινοΰντες τδ υπέρ τής 
έθνικής αύτών άνεξαρτησίας ένδιαφέρον τοΰ 
σοφού καί λογίου κοινού (I), ένώ έτεροι κα- 
Οίστων αύτδ ένήμερον τών γεγονότων αύ
τών. Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος, νεώτατο; 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν, δστις προοιμιάζε- 
το τήν ποιητικήν του δόξαν δι’ ιστορικών 
έργων, συνέγραψε γαλλιστί 'Ιστορία? τής 
'ΕΜηηχής ίπαταστάσβως,κΑ τών κυριω- 
τέρων γεγονότων ών μάρτυς αύτόπτης ύπήρ
ξεν αύτός τε καϊ ιδίως δ άδελφός του Δημή- 
τριο; δστις ένδόξως έφονεύθη έν Δραγατσα- 
νίω ήγούμενος τοΰ « Ίεροΰ λόχου ». Τήν 
ίς-ορίαν δ’ αύτήν έδημοσίευσεν έν έτει 1 328 
μέγας φιλέλλην, δ κ. ’Αμβρόσιος Φιρμΐνος 
Διδότος (Μ. Ambroise Firmin Didot). Έ
τερος περιφανής Έλλη», δ 'Ρϊζος Νερουλός, 
διατελέσας μέγας ποστέλνικο; τής Μολδαυ- 
ΐπς, πρωθυπουγδς καί πρεσβευτής τοΰ πρίγ- 
κηπος Σούτσου, συνέγραφε ταύτοχρόνω; 
γαλλιστί Ιστορία? Γ/)ς έ.ταταστάσεως τή; 
'Ελλάδος (έν Παρισίω 1828). Οί δέ Κύριοι 
’Αλέξανδρο; Μαυροκοοδάτο;,Νέγρης, Κωλέτ- 

Ιτης, διέτρεχον τήν Ευρώπην προσπαθοΰντες, 
ού/ϊ μάτην,νά κινήσωσι τδ έαυτή; ένδιαφέ
ρον' ύπέρ τοΰ άγώνος τή; έθνική; άνεξαρ
τησίας καϊ εΰρισκον μέν κεκηρυγμένας συμ
πάθειας έν Γαλλία, κατώρθουν δέ νά έξα- 
γάγωσι τής άδιαφορίας ή τή; έχθρότητό; 
των τήν ’Αγγλίαν και 'Ρωσσίαν. Αί τή; έ
ποχή; έκείνη; έφημερίδε; έβριθον ειδήσεων 
δυναμένων νά έμπνεύσωσι τδν ενθουσιασμόν 
είς τδν ώραΐον αύτδν τής Γαλλίας τόπον έν 
φ πάντες οί δίκαιοι άγώνε; εύρίσκουσίν ύ- 
περμάχους, τδ δέ θάρρος καϊ , δ ήρωΐσμδς 
προξενοΰσιν έν ταΐς ψυχαί; οίονεϊ ήχώ έ-

(1) Μεταξύ τών γάλλων συγγραφέων οΐτινες 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν τά μέγιστα έξυπηρέτη- 
σαν τόν 'Ελληνικόν άγώνα, πρωτίστην κατέχει 
Οέσιν ό κ. Πουκεθίλ διά τε τά συγγρά.,ματά του 
καί τήν ένέργειαν ναί έπιρροήν του έπϊ τή; γαλ
λικής δημοσιογραφίας.

νομα. Ού τ-.ϋ παρόντος έστί χρόνου ν’ άνα- 
μνήσωμεν ένταΰθα τάς διαφόρους φάσεις τής 
άνίσου καί πεισματώδους αύτή; πάλης, τής 
νέας αύτής έποποιΐα; άναμενούσης έτι τδν 
έαυτής "Ομηρον.

Μεμακρυσμέναι είσί σήμερον αί άναμνή- 
σεις αύται καϊ τδ έπιτευχθέν άποτέλεσμα, 
ούχί εΐ; άκρον εύχάριστον, έγένετο άφορμή 
δπως λησμονηθή ένίοτε ή ζέσις τής πάλης 
καϊ δ ήρωΐσμδς τών πολεμιστών. Κατ’ έκεί
νην δμως τήν έπο/ή» δλη η Γαλλία ή καλ
λών είπεΐν σύμπασα ή έλευθεροφρονοΰσα 
Εύρώπη συνεκινεΐτο έκ τής έπαναστάσεως 
ταύτης ήν δέν άπεκάλουν μόνον οί Έλληνες 
lepdr άγώ/α. Μέγας ήν έν Γαλλία ό ένθου- 
σιασμός έν Παρισίω είχε συστηθή φιλελλη- 
νική έπιτροπή ύπδ τήν προεδρείαν τυΰ Κ. 
Μ. Λ. Τουρνώ (If. L. Tournaux), καϊ ής 
τίνος γραμματεύς διετέλεσεν δ κ. δέΖεραν- 
τώ (de Gerando). Πάντες σχεδδν οί Γάλ
λοι έλευθερίφρονες άπετέλουν μέρος τής έ- 
πιτροπής ταύτης' έγίγνετο λόγος ϊνα διορ- 
γανίσωσι νέαν σταυροφορίαν δπως μετα- 
βάντες είς τήν ’Ανατολήν άποσπάσωσι χρι
στιανικήν έπαρχία» άπδ του μουσουλμανι
κού ζυγοΰ. Αί έφημερίδες έβριθον ειδήσεων 
έκ τής έπαναστάσεως. Οί Γάλλοι ποιηταί 
έψαλλον τά τρόπαια τών Ελλήνων, ένώ ο 
μέγας άγγλος ποιητής, λόρδος Βύρων, ζη
τών, κατά τήν ποιητικήν τοΰ Άλφρέδ δέ 
Μυσσε (A'f ed de Mussel) έκφρασιν, γήν 
δι’ ήν ν’άποθάνΐ), άφινε τήν Ιταλίαν καϊ 
προσέφερεν είς τδν άγώνα τής άνθρωπότη
τος καί τοΰ πολιτισμού τδ γόητρον τοΰ δ- 
νόματός του, τήν λάμψιν τής φήμης του,τήν 
βοήθειαν τής περιουσίας του. Ό πρόωρος έν 
Μεσολογγίω θάνατός του προύξένησε μεί
ζονα έτι άντήχησιν είς τήν πρδς ήν άφωσι- 
ώθη πάλην. Ένώ δέ είς τά όρη τής Πελο- 
πονήσου καϊ τής Μάνης, είς τά υδατα τοΰ 
Αιγαίου πελάγους καϊ έν τφ μέσω τών νή
σων τοΰ ’Αρχιπελάγους συνέθετον διά πυ 
ροβολισμών ένδοξον ιστορίαν ήν οί τής έ
ποχής ποιηταί, Λεμερσιέ, Λεβρέν, Καζιμίρ 
Δελαβϊγν, Λαμαοτϊνος, Βίκτωρ Ούγώ (Le- 
mercier, Lebrun, Casimir Delavigne, La-
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Ονικοΰ αισθήματος. Πόσον «ί καρδίαι έπαλ- 
λον ύ- εύγενοΰς ενθουσιασμού δτε έγένετο 
γνωστόν δτι άπλοι τίς "Υδρας έμποροι, οί 
κύριοι Μιαούλη; καί Κουντουριώτης, έθυσί- 
ασαν άπαταν αυτών τήν περιουσίαν, προϊόν 
εργασία; πολλών γενεών άνερχόμενον εί; 
ικανά εκατομμύρια φράγκων κατ’ έκείνην 
-.ήν εποχήν, δπως έξοπλίσωσι στολίσκον 
ουτινος ό πρώτος άνελάμβανε τήν άρχηγί- 
αν άναδεικνόμενο; μέγας πολεμιστής, ένώ 
δ έτερος άνεδείκνυτο έν τοΐς συμβουλίοις 
βαθΰνου; πολιτικός' δτι ό Πετρόβεης Μαυ- 
ρομιχάλης, Ουσιάζων ώς οί αρχαίοι τούς 
δύω αύτοΰ υίούς ώς δμήρους παρ’ αύτοΰ 
δοθέντας τή Πύλη, διήγειρε καί παρέσυρεν 
είς τδν αγώνα διά τοΰ παραδείγματος καί 
τών πατριωτικών λόγων του ολόκληρον 
την Μάνην, ?·ν διώκει, και μέρες τής Πελο- 
πονήοου' δτι άρχηγοί αύτοσχέδιοι, ό Βό- 
τζαρης, ό Τσαβέλλας, δ Καραϊσκάκης, δ 
Κολοκοτρώνης, δ Όδυσσεύς, έπιμόνως άντε- 
τάσσοντο μετά δράκος άνδρών κακώς έν- 
δεδυμένων, κακώς έξωπλισμένων, μή έχόν· 
των πολλήν την στρατιωτικήν πειθαρχίαν, 
δτέ μεν ηττώντες, δτε δέ ήττώμενοι, έναν
τίον ολοκλήρου τής τουρκικής στρατιάς ; 
τέλος δτι παΐς τοΰ καφενείου έν Ψαρρά, τέ
ως έτι άγνωστος, άλλά πληρών έκτοτε την 
Ευρώπην σύμπασαν διά τοΰ δνόματός του, 
δ περικλεή; Κανάρης, δ τελευταίος σήμερον 
έπιζών τής πλειάδος αυτής τών ήρώων, έ- 
σπευδεν δ ίδιος μετά τών πυρπολικών του 
νά έμπρηση τά τουρκικά πλοία ατινα ένό- 
μιζον έαυτά έν ασφαλεία είς τούς λιμένας 
τής Ά λεξανδρείας καί τής Χίου !

Οί ζωγράφοι, παρασυρόμενοι καί αύτοί 
ύπδ τοΰ γενικού ρεύματος, δέν ήδύναντο ν’ 
άντιστώσιν είς τδν ένθουσιασμδν αύτδν και 
άπεικόνιζον διά τών χρωστήρων ενός Δελα- 
κρουά ή Άρύ Χέφερ, τά επεισόδια τοΰ με
γάλου αύτοΰ άγώνος, τήν τρομερήν τής Χί
ου σφαγήν, ή τδν ποιητικόν έκεΐνον κυκλο
τερή χορόν τών Σουλιωτισσών αϊτινες περι- 
κυκλωθεϊσαι ύπδ τη; Τουρκική; στρατιάς, 
άφοΰ παρέστησαν είς τήν ήτταν τών άδελ- 
φών καί συζύγων των, χειροκρατούμεναι 

έψαλλον έν χορώ έπικηϊειον ασμα, μοιρο- 
.Ιύγιον, καί είς τδ τέλος έκάστης στροφής 
έχργ,μ-ίζοντο μία πρδς μίαν είς τήν άβυσ
σον ϊνα μή καταστώσι τδ λάφυρον τοΰ νι- 
κητοΰ.

Βεβαίως ώραίον ύπϊρξε τότε τδ θέαμα 
ολοκλήρου λαού 8ν δύω αλλεπάλληλοι κα
τακτήσεις, ή τών 'Ρωμαίων καί η τών 0- 
σμανλιδών, προσεπάθησαν άπδ επέκεινα δ- 
κτωκαίδεκα αιώνων νά έκμηδενίσωσι χωρίς 
ποσώς νά κατωρθώσωσι τοΰτο’ λαοΰ ού ή 
γλώσσα, ή έθνότης,τδ δνομα αύτδ ήλλάγη- 
σαν, 8ν ένόμισαν έξαφανισθέντα έκ τών 
ζώντων, άλλ’ δστις άνεγείρετο πυγμαίος έ
ναντίον κολοσσοΰ, έν δνόματι τών άθανά- 
των έκείνων άρχών τής θρησκευτικής καί 
έΟνικής ανεξαρτησίας, τής αύτονομίας, έγ
γραφων έπί τής σημαίας του τούς ηρωικούς 
αύτούς λόγους οδς αληθείς άπεδείκνυεν «’Ε
λευθέριος ζήν ή θανεΐν» καί κατώρθου νά 
έπισπάση τδ ένδιαφέρον της Εύρώπης όλης, 
τή συναγωγή τής δποία; έπετύγχανε τήν 
πραγματοποίησή τών νομίμων αύτοΰ έλ- 
πίδων.

Λεχθητω πρδς τιμήν τή; Γαλλία;’ έν αυ
τή δ άγων τής 'Ελληνικής παλιγγενεσίας 
ευρε πλείονα ήχώ καί σπουδαιότερον έρει
σμα. Πρώτη η Γαλλία ύπείκουσα είς τήν 
πατροπαράδοτον αύτής πολιτικήν τοΰ προ
στατεύει·/ τούς άδυνάτους—πολιτική ητις 
προύξένησεν άλλοτε τήν τε ίσχύν καί δό
ξαν της καί ής ή λήθη έγένετο άμεσος πα
ραίτιος τών πλείστων δυστυχημάτων της 
—πρώτη η Γαλλία έβοή,θησε τδ Ελληνικόν 
κίνημα διά τών δπλων της, πρώτον είς τήν 
Πελοπόνησον καί Πύλον, βραδύτερον δέ εύ- 
γλώττως συνηγορούσα ύπέρ τή; 'Ελλάδος 
έν τοίς συμβουλίοις τής διπλωματίας ητις 
τοσοΰτον φειδωλώς διένειμε καί οίονεί ά- 
κουσίως έδαφος άδρώς πλήρωθέν διά τοΰ 
αίματος τών κατοίκων του, δίδουσα τώ νέο» 
έλληνικώ βασιλεία» γελοία όρια, καί άπη- 
νώς χωρίζουσα έκ τής κοινής πατρίδος έ- 
παρχίας αϊτινες, ώς η Ήπειρος, ή Θρψκη, η 
Θεσσαλία καί η Κρήτη, απέδειξαν διά τοΰ 
θάρρους καί τή; άφοσίωσεώς των δτι ήσαν 

βντως άξιαι τή; ελευθερίας. Εί; τήν εκ
στρατείαν ταύτην τής Πελοπονή,σου τούλά- 
χιστον η κυβέρνησις ήν σύμφωνος μετά τοΰ 
ομοφώνου αισθήματος τών πνευμάτων καί 
τών καρδιών.

Εύνόητόν έστιν οϊαν έντύπωσιν παρήγα- 
γον τοιαΰται ειδήσεις έπί φαντασίας νέας 
καί ζωηράς Ό νέος Βρυνέ δέ Πρέλ μή δυ- 
νάμενο; συμμετασχεΐν τή; ένεργοΰ πάλης η- 
θέλησε νά μάθη τουλάχιστον τήν γλώσσαν 
τοΰ τόπου ένθα συνέβαινον at μεγάλαι αυ- 
ταί πράξεις, καί νά ύπηρετήση διά τής γρα- 
φίδος του τδν αγώνα τοΰ πολιτισμού καί 
τής άνθρωπότητος.

’Ενώ οί Κλέπται καί τά Παλλικάρια έμά- 
χοντο είς τά όρη, αί λέμβοι καί τά πυρπο
λικά κατεδίωκον τά παμμεγέθη σκάφη τοΰ 
τε Αιγυπτίου καί ’Οθωμανικού στόλου, καί 
ο: συνηγμένοι έν Έπιδαύρω έν μεσω κα- 
πνιζόντων έρειπίων πολιτικοί, συνέταττον 
τδ θαυμαστόν εκείνο σχέδιον συντάγματος 
δπερ εύθύ; έν αρχή καθιέρου ρητήν έγγύησιν 
τώ·/ τεσσάρων θεμελιωδών έλευθεριών, τής 
θρησκείας, τοΰ τύπου, τών συναθροίσεων, 
καί τή; δημοσίας έκπαιδεύσεως, πεπαιδευ
μένοι τινές Έλληνες, έν Γαλλίη εγκατεστη
μένοι, είργάζοντο μετά ζέσεως είς την ανα- 
μόρφωσιν τής γλώσσης προσπαθοΰντε; ϊνα 
τού; συμπατριώτας των καταστησωσιν έ- 
νημέρου; τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, δστις 
ήν τδ άντικε'μενον τών πόθων των, καί ού 
τίνος πρδ τόσων αιώνων ησαν εστερημένοι. 
Ό μάλλον περίβλεπτος μεταξύ τών έν Γαλ
λία οίκούντων ήν δ πασιγνώστου παιδείας 
γέρων Κοραής ουτινος ή ύπερτάτη λεπτότη; 
δ τοσοΰτον έξοχος χαρακτήρ, καί ό έντιμος 
βίος Οέλουσι γείνει γνωστοί διά τής γιγνο- 
μένη; δημοσιεύσεως τών γαλλικών έπιστο- 
λών του καί τή; έμπις-ευτική; καθ’ δλον τδ 
διάστημα της Γαλλικής έπαναστάσεως αλ
ληλογραφίας του μετά τοΰ Σαρδών δέ Λα- 
ροσέτ (Chardon de la Rochelle}, δ Κοραής 
δστις ήρνεϊτο κατ’ έκείνην τήν έποχήν έδραν 
τοΰ Πανακαδημίου ήν δ Βουασσο/άδ τώ 
προσέφερεν έπ’ ονόματι της Ακαδημίας 
τών ’Επιγραφώνϊνα μή άπολέση τήν ήν αν

τί πάσης άλλης καί αύτής έτι τής Γαλλική; 
προείλετο ελληνικήν ύπηκοότητα.

Ό νέος Βρυνέ δέ Πρέλ έδιδάχθτ τήν κα- 
θωμιλημένην Ελληνικήν ύπδ γηραιού τίνος 
Έλληνός πρόσφυγας έν Παρισίω, τοΰ έκ 
[Ιατρών Γεωργίου θεοχαροπούλου, συγγρά- 
φέως Έ.Ι.Ιητικής γς,αι/ζίατιχης ούχί ανευ 
τίνος άξίας καί τδ ένδιαφέρον ιδίως πρόκα- 
λούσης ώς πάσαι αί κατ’ έκείνην τήν έποχην 
έκδεδομέναι έλληνικαί γραμματικαί, διότι 
δείκνυσι τάς διαφόρου; άς ύπέστη ή γλώσ
σα αΰτη φάσεις, πρίν ή καταντήση έκ ρω
μαϊκή; καί χυδαϊκής, ώ; ήν,είς τδ δ περιέςη 
σήμερον (Ι)σημείον. Έν ού μακρώ χρόνω έ 
λάλε·, καί έγραφεν άπροσκόπτως, καί τδ 
1826—ήν έννεακαιδεκαέτης τότε—έξέδοτο 
έκ τών πιεστηρίων τοΰ Κ. Φιρμίνου Διδότου 
τόμον είς 8θν έπιγραφόμενον Γκωμιχά καί 
ήθικαί σχίψιις τοΰ όονχός <5 έ Λαροσφουχύ 
fteraneypaojeilrat. de την reoe.l.lnrixhr 
μεεά άγγ.Ιιχήο κατέναντι μεταφράσεωι:.

Ιδού δ’ η προειδοποίησή ?.ν δ νεαρός 
μεταφραστής προέταξε τοΰ έργου του.

«Θηρεύων τήν δόξαν τοΰ νά καταστώ 
κατά τι ωφέλιμος τώ ί,ρωϊκφ αύτώ έθνει, 
προσεπάθησα νά καταστήσω όσον οίόν τε πι- 
ς-ήν τήν μετάφρασιν μου και δ κ. Θεοχαρό- 
πουλος ηύδόκησε νά καταστήση ταύτην διά 
τής έπιμελείας του αξίαν δημοσιότητος. Συ
νήψα μετάφρασιν πρδ πολλοΰ γενομένην εις 
τήν αγγλικήν γλώσσαν, εύελπιστών ότι 
δίαν οΰτω ποιησομαι τοΐς νέοις Ελλησι τήν 
σπουδήν τών δύω μάλλον διαδεδομένων 
γλωσσών καί γεννήσω έν αύτοϊς τήν επι
θυμίαν τοΰ έκμαθεϊν άλλας, τοσοΰτον μάλ
λον καθόσον τά Γ/ωμικά τοΰ δέ Λαρω;-

(I) Ό Γεώργιος Θεοχαρόπουλος ουνέγραψε 
πρόςτ-ύτοις γαλλικήν γραμματικήν μεταφρασδεΐ- 
σαν 'Ελληνιστί πρός χρήσιν τών νέων 'Ελλήνων 
I τομ. είς 8. οικιακούς διαλόγους ο’ς παρέπον- 
ται διάφοροι έκ τοΰ Φανελώνος διάλογοι γαλλι
στί, αγγλιστί καί έλληνιστί- τέλος,μικρόν λεξικόν 
κλασσικόν είς τήν γαλλικήν, αγγλικήν, την αρ- 
■/αΙα.Ί καί νέαν 'Ελληνικήν γλώσσαν, ψ προτέτα- 
κται ίκΟεσις τής ελληνικής προφοράς και όια-
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φουκώ μετεφράσθησαν είς δλα σχεδδν τά 
γνωστά ιδιώματα.

« Ούδεμία γλώσσα μάλλον τής 'Ελληνι
κή; άομοδία έστί πρδ; έκφρασιν τών ιδεών 
συγ·γραφέω; θεωρούμενου ώς πρώτου δόντος 
τή γαλλική γλώσση την ακρίβειαν, τήν ζω
ηρότητα, τδν αττικισμόν τέλος εκείνον ού
τινος ή Ελληνική υπήρξε καί διαμένει τδ 
πρότυπον.

« ΊΙρξάμην τοϋ έργου τούτου μετά τήν 
πτώσιν τοΰ Μεσσολογγίου, καί ήγαγον αύ
τδ είς πέρας καθ’ δν χρόνον άντήχει τδ τη
λεβόλου τοϋ Ναυαρίνου.

« Τά τέκνα τής 'Ελλάδος Οέλουσιν ίδεϊ 
οτι νεαραί έν Γαλλία καρδίαι έπαλλον δι’αυ- 
τούς, καί δτι ώς αυτοί ούδέποτε άπηλπί- 
σθησαν τοϋ μέλλοντος τής 'Ελλάδος. »

Τδ σύγγραμμα τοΰτο αφιέρωσε τώ κ. 
Χάζ, καθηγητή τής νεο-έλληνικής ούδόλως 
υποθέτων ό νεαρό; μεταφραστής δτι ήθελε 
γενή ήμέραν τινά ό διάδοχος αύτοϋ ού τών 
παραδόσεων ήκροάτο τότε μετά τοϋ κ. 
Λαντουά (£αίΐίίθίε),άγαν διακεκριμένου έλ- 
ληνιστοϋ,ίποθανόντος έπιθεωρητοΰ τοϋ Πα
νεπιστημίου, μετά τοΰ κ. Μίλλερ, τοϋ της 
’Ακαδημίας συναδέλφου του, καί μετά τοϋ 
κ. Στανισλάου Ίουλιανοΰ, ού τίνος ή περί 
τάς ξένας γλώσσας ευμάθεια ήν έκτακτος, 
καί δστις προοιμιάζετο τάς τής Σινικής 
σπουδάς του διά πεζής τε καί έμμέτρου με- 
ταφράσεως τοΰ πρδς τήν έλευθερίαν ύμνου 
τοΰ Σολομού καί τών πατριωτικών ποιή
σεων τοΰ Κάλβου.

"Ινα δέ καταστήση γνωστήν έν Γαλλία 
τήν σύγχρονον ελληνικήν ποίησιν ό κ. Βρυ- 
νέ δέ Πρέλ μετέφρασεν άκολούθως μετά τοϋ 
φίλου του κ. Δεέκ, τάς λυρικάς ποιήσεις τοΰ 
Αθανασίου Χριστοπούλου, δν άπεκάλουν τό

τε τδν νεώτερον Άνακρέοντα, καί δστις ά- 
ναντίρ^ιήτως μετά τοΰ Σολομοΰ έστίν είς 
τών πρώτων λυρικών ποιητών τής νεωτέ- 
ρας 'Ελλάδος. Ή μετάφρασις αύτη έξεδόθη 
άνωνύμως τδ 1831 έν Στρασβούργο) είς32ον.

Μετά τήν πρώτην ταύτην δημοσίευσιν ό 
κ. Βρυνέ δέ Πρέλ μετέφρασεν ελληνιστί τάς 
Ιδίας τοϋ Βωβενάργ (FailVffiarjwes) άς δ

μως ούκ έξέδοτο. ’Ενώ δέ οί λοιποί λόγιοι 
διήρχοντο μόνον ώς είπεΐν τήν 'Ελληνικήν 
γλώσσαν, δπως έπιδοθώσιν είς τινα άλλην 
επιστήμην ό κ.Βρυνέ δέ Πρέλ προσεκολλάτο 
είς ταύτην δλως ιδιαζόντως καί μετά λα
τρείας. Άνέγνω πάντας τους έλληνα; κλασ
σικούς έν τή Ελληνική, ειτα δε τούς βυ
ζαντινού; συγγραφείς έπιβάλλων έαυτώ, ώς 
ό ίδιος έλεγε, τήν υποχρέωσιν νά μή παρίδι> 
ούδέ γραμμήν έντυπον είς τήν ελληνικήν’ 
άνερχόμενος ειτα τών χρόνων τδ ρεϋμα έμε- 
λέτησεν, ύπδ τήν δδη,γίαν τών κκ.Κ. Λενορ- 
μάν καί Λετρώνν (Ch. Lenormant el Le- 
tronne) έν τή ιστορία τής Αίγύ πτου τάς 
πηγάς καί τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτισμού 
εκείνου δν ή Ελλάς ηγαγεν είς τά απώτα
τα δριά του. Βεβυθισμένος είς τάς σοβαρός 
αύτάς μελέτας καί άναγ·ώσεις, έλάχιστα 
έδημοσίευσε κατά μίαν δεκατηρίδα προα- 
λειφόμενος είς μεγάλα έργα’ άλλως τε δέ 
άνωμολόγει δτι έλάχιστον είχε τδν πρδς 
τήν τυπογραφικήν μελάνην έρωτα.

’Αείποτε δέ πιστδς διατελών είς τάς τής 
νεοελληνικής μελέτας του καί διακαώς θέ
λων δπως καταστή ωφέλιμος τώ μικρώ 
κράτει τώ άρτι άνακτήσαντι τήν έλευθερί
αν του, μετέφρασεν είς τήν νεοελληνικήν 
μετά τοΰ φίλου του κ. Δεέκ καί έδημοσίευ- 
σεν εις ίν βιβλίον είς 8ον τδ σύγγραμμα 
τοϋ Σιλβίου Πελλίκου έπιγραφόμενον ° rd 
Καθήκοντα των άνθρώπων» έπιθυμών νά 
συντελέση είς τήν τοΰ νέου Ελληνικού Ε
θνους μόρφωσιν δ.ά τοϋ παραδείγματος τών 
αρχών τής αρετής ήν εκλεκτή καρδία διε- 
τήρησεν έν τώ μέσω τών έκ ξενικής δυνα- 
στεύσεως δυσπραγιών (1). Ταύτοχρόνως δ’ 
έχορήγει πληθύν άρθρων είς τήν ΈγχυχΛο- 
παιδείαν των Μ (μορφωμένων καί ιδίως άρ- 
Ορον φέρον τίτλον « Σημειώσεις έπί τή; νε
οελληνικής γλώσσης τε καί φιλολογίας. » 
καί δεδημοσιευμένον έν τώ πρώτο) μέρει τοϋ 
ΙΓ'. τόμου (1837 11 σελίδες είς 8ον εις δύο 
στήλας) καί έτερον έπί τών 'Ιερογ-Ιόφων

(1) λ. εζέ) L. Heuzey. —Σημειώσει; περί 
τοϋ κ. Δεέκ.

σις τής διαδοχής τών αίγυ ττίων δυναστει
ών κατά τά Ιστορικά κείμενα χαί τά έθνι
κά μνημεία. »

Τό πόνημα τοϋ κ. Βρυνέ δέ Πρέλ έτυχε 
μέν τοϋ πρώτου επαίνου, άλλ’ ή ’Ακαδημία 
έξέφρασε τήν έπιθυμίαν δπως έκτυπωθή τού
το συγχρόνως μετά τοΰ πρός 8 άπένειμε τδ 
βραβείον πονήματος. 'Ο συγγραφεύς έξετύ- 
πωσεν έν έτει 1850 είς τό τυπογραφείο» 
τοΰ κ. Διδώτου (I τομ. είς 8ον μετά τριών 
πινάκων) τδ πρώτον μόνον μέρος, άγγέλ- 
λων ώς προσεχή τήν έκδοσιν τοΰ δευτέρου 
έν ω έσκόπίι συζητήσαι, δυναστείαν πρδς 
δυναστείαν, βασιλείαν πρός βασιλείαν, τά 
άρχαϊα κείμενα, τάς έπιγραφάς καί τά 
προσφάτως άνακαλυφθέν :α μνημεία. Τδ 
δεύτερον τούτο μέρο; ούδόλω; έδημοσιεύθη.

Τά διάφορα ταϋτα έργα προσείλκυσαν έ
πί τοΰ συγγραφέως αύτών τήν προσοχήν 
τής άκαδημίας, δι’ 8 μετά τδν θάνατον τοϋ 
Λετρώνν έν έτει 1848 ή ’Ακαδημία, θέ- 
λουσα ν’ άναπληρώσ-^ τδν έξοχον αύτδν πα- 
λαιογράφον, έπεφόρτισε τδν κ. Βρυνέ δέ 
Πρέλ ϊν’έξακολουθήση τήν υπό τοΰ περιω
νύμου σοφοΰ προπαρεσκευασμέντν δημοσί- 
ευσιν τών έλληνικών παπύρων τής Αίγύ
πτου' δ κ. Βρυνέ δέ Πρέλ άφωσιώθη δλό- 
κληρος είς τό νέον τοΰτο έργον, άλλά δυσ
πιστών πάντοτε πρδς τά; γνώσεις καί τήν 
έπιστήμην του, τοσοϋτον εύρεϊαν άλλως τε 
καί άσφαλή, παρεκάλεσε τδν φίλον του κ. 
Έκζερ νά συνεργασθή μετ’ αύτοΰ καί ού
τω έπεραίωσε τήν ώραίαν καί περίεργον αύ
τήν έκδοσιν.

Ή μελέτη τών παπύρων αυτών καί ή εί· 
δησις τή; άνακαλύψεως τού κ. Μαριέτ τώ 
έγέννησαν τήν ιδέαν ϊνα γράψη Μονογραφί
αν τοΰ Σεραπείου τής Μέμφιδος χατά 
τούς άρχαίους συγγραφείς, καταχωρισθεϊ- 
σαν είς τδν β' τόμον τή; Συ.ί.ίογής τών Ιχ· 
θέσεων τών ζένων Λογίων είς τήν Ακαδη
μίαν τών επιγραφών.

Συνεργασία τοσοϋτον επιμελής, έργα το
σοϋτον σπουδχΐα καί συνεχή, ύπεδείκνυον 
εύλόγω; αύτδν εις τά; ψήφους τών μελών 
τοΰ Πανακαδημίου, καί ούτω τήν 10 Δε-

είς τδ πρώτον μέρος τοΰ ΙΔ*. τόμου (1840) 
(15 σελίδες είς 8ον είς δύω στήλας (I).

Κατά τδ 1841 ή ’Ακαδημία τών έπι- 
γραφών έθετο ώς θέμα συναγωνισμού τό έ- j 
ξής ζήτημα.

« Ιστορία τών υπδ τών 'Ελλήνων έν τή 
Σικελία αποικιών’ πολιτική σπουδαιότης 
αύτών’ αναζήτησες τών λόγων τής εύτυχοΰ; 
άναπτύξεώς των, καί ώς οίόν τε δρισμδς τοϋ 
πληθυσμού καί τών δυνάμεων αύτών, τοΰ 
είδους τοΰ πολιτεύματος, τής ήθικής καί 
βιομηχανικής καταστάσεως των, ώς καί τών 
προόδων αύτών εις τάς έπιστήμας, τά 
γράμματα καί τάς τέχνας μέχρι τής έκ- 
πτώσεως τής νήσου είς ρωμαϊκήν έπαρχίαν».

Ό κ. Βρυνέ δέ Πρέλ παρουσίασε πόνημα 
έκτεταμέν&ν δπερ έστέφθη έν έτει 184'2 καί 
έδημοσιεύθη δι’ άδειας τοϋ βασιλέως είς τδ 
βασιλικόν τυπογραφεΐον τδ 1845 (είς μέγας 
τόμος είς 8ον έκ σελίδων 600 μετά πινά
κων) ΰπδ τδν τίτλον * Ερευναι έπί τών ί.Ι- 
Ληνιχών έν ΣιχεΛία άποιχιών. Τδ έργον 
τοΰτο έδραίωσε τήν έπιστημονικήν φήμην 
τοΰ συγγραφέως διά τήν έν αύτώ εύρύτητα 
τών γνώσεων, τδ άσφαλές τής πολυμαθείας 
καί τδ σοφόν τής κριτικής' ή πρώτη δ’ αυ
τή καί δίκαια έπιτυχία παρώτρυνεν αύτδν 
νά σύναγωνισθή καί δεύτερον τδ 1846.

Τδ θέμα τοΰ διαγωνίσματος ήν διάφορον 
καί άρμόζον πρδς άλλας τοϋ κ, Βρυνέ δέ 
Πρέλ σπουδάς’ ήν δέ τοΰτο · Κριτική ίζίτα-

(1) ’Επειδή τί ίντϊ,ίγκυκλοπαιδεία 
τών μεμορφωμένων δέν ήσαν ένυπόγρα- 
φα, θέλομεν φαν$, έλπιζομεν, εύάρεστοι τοΐς ά- 
ναγνώσταις δίδοντε; συνοπτικόν έλεγχον τών ά- 
φορώντων τήν 'Ελλάδα άρθρων τών συγγραφέν- 
των ύπό τοϋ Κυρίου Βρυνέ δέ Πρέλ καί άτινα είσί 
τά έξής:

Βουόου^ίνα, —Βό-.ζαρης, — Καλόγηρο;,— 
ΚαπιταναΤ.ι, — Όρη Χειμάρα;,— Χίο;,— Φα 
νάριον, — Φαναρι&ται, — Γερμανό;, Μητροπο
λίτη; ΠατρΟν, — Γούρας, — Γλ&σσα καί φιλο
λογία νεο-ελληνικά'., — Γρηγόριο;, Πατριάρχη; 
Κωνσταντινουπό)εω;, — Έταιρια — Όσποδά- 

. ρο; — Ύδρα — ’Γψηλάντη;— ’Ιωάννινα—Κα- 
νάρης, — Καποδίστρια;, — Καλέττη;, — Κο- 
λοκοτρώνη:, — Μά’η, — Μαυρομιχάλης, — Μο- 
ρέ«;.
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κεμβρίου 1832 έξελέγη μέλος τή; Άκαδη 
μίας τών έπιγραφών άντικαθιστών τδν βα- 
ρώνον Βαλκενάερ (II alckenaer)

’Αλλ’ ή τιμή ή κάλλιον ή άμ,οιβή αυτή 
μακράν τοΰ μετριάσαι τδν ζήλον του πα- 
ρώτρυνε μάλλον αύτόν. Έν έτει 1853, έκ
τδς τής δημοσιεύσεως τής 'Ιστορία/; τοΰ 
Μιχαή.ί Άττα.Ιιώτου έκδοθείσης έν τή βυ- 
ζαντική βιβλιοθήκη τής Βόνη; (I), έδημο
σίευσε μονογραφίαν περί τον iv τω μουσείω 
τοΰ Λούβρου έ.Ι.Ιηνιχοϋ παπύρου περιέχον
τας πραγματείαν περί τής σφαίρας χαί 
περί τοΰ τριγωνικού ζωόιαχοΰ ττ,ς άετ3ε- 
ρα' (έν Παρισίφ, είς 4ον)' τήν μονογραφίαν 
ταύτην έπηκολούθησεν έν έτει 1816 μελέ
τη τών τάφων τών αύτοκρατόρων τής Κων
σταντινουπόλεως (έν Παρισίω, είς 4ον).

Ή μονογραφία αύτη ήν απόσπασμα έρ
γου έφ* οΰ έπϊ πολύν κατεγίνετο χρόνον δ κ. 
Βρυνέ δέ Πρέλ, δστις ειχεν έπιφορτισΟή ύπδ 
τοΰ κ. Φ’.ρμίνου Διδώτου, έπιχειρήσαντος 
μεγάλην έκδνσιν συγγράμματος φέροντος έ- 
πιγραφήν Είκονογραφικόν Σύμπαν, Ιστο
ρία, καί περιγραφή δ.Ιων τών ίθνών κτλ., 
νά συγγράψρ τήν Ιστορίαν τής Έ.Ι.Ιάβος 
άπό τής ρωμαϊκής χαταχτήσεως άχρι τών 
ήμερων ήμών, ήτις έστιν έκ τών ήκιστα 
γνωστών καϊ κατάλληλος δπως προκαλέ- 
ση πνεΰμα δξύ καϊ έρευνητικόν ώς τδ τοΰ κ. 
Βρυνέ δέ Πρέλ. Έφ’ φ ήρξατο έκ νέου άνα- 
γινώσκων καϊ σημειών πάντας τους Έλλη
νας συγγραφείς τής παρακμής, τούς βυζαν
τινούς, καϊ συνέγραψε τδ πρώτον μέρος τής 
περιέργου αύτής ιστορίας τής τοσοΰτον α
γνώστου, ής 'ίδρυσε, μετά τά συγγράμματα 
τοΰ Λεβώ καϊ Γίββωνο; (Lebeau el de Gib
bon) 8v τών μάλλον σπουδαίων μνημείων. 
Ήδη δμω- απ’ έκείνης τής έποχής ή υγεία 
του, άγαν πάντοτε ασθενής καϊ λεπτή, ήλ- 
λοιώθη ύπδ τών μεγάλων έργων είς ά είχεν 
ούτος ένασχοληθή. Είδος κοπώσεως κατε-

(I) Michaelis Atlaliotae Hisloriae, ο- 
pus a Wadimiro Brunelo de Presle, In- 
slituti Galliae socio, invenlum, descriplum 
correclum, recognorit Emmancet Belt.

λάμβανεν αύτδν αμα ώς τδ πνεΰμά του δέν 
ύπερερεθίζετο ύπό τίνος νέας δυσχερείας, ή 
δέν εύρισκε τδ Οέλγητρον μελλουσών άνακα- 
λύψεων είς στάδιον μήπω πρδ αύτοΰ άνερευ- 
νηθέν Πλήρης ζέσεως όσάκις προύκειτο νά 
έπανορθώιη άγνωστόν τινα ιστορίαν ή πα- 
ραμεμορφωμένην τινά έπιγραφήν, δέν ήσθά
νετο πλέον τδ θάρρος νά γράψη ιστορίαν ής 
άφθονα ή-αν τά τεκμήρια. Τοΰ εύρυτάτου 
τούτου θέματος, ούτινος τήν πραγματείαν 
άνέλαβεν, έγραψε μόνον τδ πρώτον μέρος, 
τδ μάλλον δυσχερές καϊ έπίμοχθον, ώς έ
πραττε πάντοτε, καϊ διέκοψε αύτδ είς τήν 
ύτδ τοΰ Μωάμεθ τοΰ Β. άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, έπανασκευάσας ιστορίαν 
τών μάλλον σοφών καϊ περιέργων έπϊ τής 
σκοτεινής αύτής έποχής τής Ελλάδος άπδ 
τής ρωμαϊκής δηλονότι κατακτήσεως μέχρι 
τής Τουρκικής (έν Παρισίω, I860 είς 8ον 
έκ 590 σελίδων : τδ πρώτον μέρος περιέχει 
35Ό σελίδας είς δόω στήλας). Τδ δεύτερον 
μέρος τοΰ έργου τούτου, δηλαδή ή ιστορία 
τής 'Ελλάδος άπδ, τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως 1432 μέχρι τών ήμερών 
ήμών οφείλεται εις τδν κάλαμον άρχαίου 
μαθητοΰ τοΰ άνωτάτου Διδασκαλείου (Ecole 
nomiale) τοΰ κ· ’Αλεξάνδρου Βλανσέ (-1 - 
lexandre Blanchet), τελευτήσαντος πρίν ή 
ίδή περαιωθεΐσαν τήν έκδοσιν αύτοΰ·

Ην δέ τδ τελευταΐον μέγα πόνημα δ · 
περ έδημοσίευσεν’ άλλά καί τοι μή γραφών 
ό ζ. Βρυνέ δέ Πρέλ ούκ έπαύσατο μελετών 
τά περϊ Ελλάδος καϊ Αΐγύπτου. Άνεγίνω- 
σζεν ύπερβολικώ; ζαϊ, δυσπίστως ίχων πρδς 
τήν μνήμην του άπέραντον ούσαν καϊ α
σφαλή, έπλήρου τούς τόμους τής πλούσιας 
του βιβλιοθήκης διά σημείων έφ’ ών ένέγρα- 
φε τάς σημειώσεις του, τά σχόλιά του, τάς 
άθροίσεις ή τάς κρίσεις του. 'Υπδ τήν έπο- 
ψιν ταύτην ή τών βιβλίων του συλλογή, το
σοΰτον σπουδαία κατά τε τδν άριθμδν καϊ 
τήν έκλογήν, έκτήσατο άνεκτίμητον άξίαν.

Ένησχολεΐτο δέ πάντοτε περϊ τής Ελλά
δος’ δ οίζός του ην ·;δ έντευκτήοιον πάν
των τών εις Παρίσιον έοχομένων Ελλήνων, 

ι οΐτινες ήσαν βέβαιοι ότι έν αύτό» ήθελον 

εύρεΐ δεξίωσιν λίαν φιλόφρονα καϊ έοεισμα 
λίαν άσφαλές. Ητον ούτως είπεΐν ύπατος 
τής δημοκρατία; τών 'Ελληνικών γραμμά
των, καϊ ένθυμούμεθα δτι συνηντήσαμέν πο
τέ εί; γείτονα όδδν τής τών Σαιν πέρ, έν 
ή κατώζει ό σοφός ήμών φίλος, πρεσβύτην 
Έλληνα άρτι είς Παρίσιον άφιχθέντα, καϊ 
δστις, ούδέ λέξιν είδώ; τής Γαλλική;, έπα- 
νελάμβανε τοΐς διερχομένοις τό όνομα τοΰ 
βρυνέ όέ Πρε.ί, παρ’ φ φυσικώτατα με- 
τέβαινε.

Μετ’ όλίγον ήδυνήθη νά καταστή τοϊ; 
εί; Γαλλίαν μεταβαίνουσιν Έλλησιν μείζο- 
νος ώφελ-.ία; πάροχο; ή τή; τοΰ χορηγεΐν 
αύτοίς τήν εύχαρίστησιν τοΰ εύρίσκειν έν 
μέσω Παρισίω άνδρα λαλοΰντα καϊ γράφον- 
τα τήν γλώσσαν αύτών καθαρώτερον ή έν 
ΆΟήναι; αύταϊς, καί δστις ήν συνδρομητής 
τών περιοδικών των, άνεγίνωσκε τάς έφη- 
μερίδα; των, καϊ ήν ενήμερος τών συμβαι- 
νόντων εΐ; τε τάς ’Αθήνας καϊ είς τάς έ
παρχίας, καϊ μετέδιδεν αύτοί; ειδήσεις ά- 
φορώσας τδ ίδιον αύτών έθνος, άς ένίοτε 
ήγνόουν διότι χωρίς ποτέ νά έπισκεφθή τήν 
Ελλάδα, έγίνωσκεν αύτήν διά τών σπου
δών του καϊ τών βιβλίων καλλιον αύτών 
τών 'Ελλήνων. Έγίνωσκε τά όνόματα τών 
’Αθηναϊκών όδών καλλίτερον τών ονομάτων 
τών Παρισινών όδών, καϊ διεσκέδαζε πε- 
ριφέρων τού; "Ελληνας έν τώ τόπω των’ τέ
λος έβοήθει αύτούς είς τήν μαντείαν γρίφων 
καϊ συλλαβόγριφων καϊ άλλων ελληνικών 
παιγνίων ευρισκομένων ένίοτε είς τήν τε- 
λευταίαν σελίδα τών έφημερίδων αύτών.

Έν έτει 1864 έςεμέτρησε τδ ζήν δ κ. 
Χάζ, δ σοφδς έλληνιστής δστις είχεν άνα- 
λάβει τήν τακτοποίησιν τών ελληνικών χει
ρογράφων ατινα είχον φέρει εΐς τήν Εθνι
κήν ήμών Βιβλιοθήκην αί νίκαι τή; πρώ
της αύτοκρατορίας. Άπδ τοΰ 1816 δ κ. 
Χάζ είχε διορισθή καθηγητής τής νεοελλη
νική; εί; τήν Σχολήν τών λαλουμένων ανα
τολικών γλωσσών,ή; ύπήρξε διευθυντής άπδ 
τοΰ 1846 μέχρι τοΰ θανάτου του. Ού μα- 
κρδς παρήλθε χρόνο; δπως εύρεθή δ τούτου 
διάδοχος, διότι πρδ πολλοΰ έφέρετο ά·ά 

πάντων τδ στόμα τδ έ^ομα τοΰ κ. Βρυνέ δέ 
Πρέλ’ ή πολυμάθειά του έπέβαλλεν αύιδν, 
φυσικώς δ* ύπεδεικνύετο ώ; δ άντικαταστά- 
της έκείνου 8ν δ θάνατος ειχεν άναρπάσει. 
Καί τοι ή ατομική του περιουσία τώ έπέ- 
τρεπεν άνάπαυσιν, ής ή κλονισθεϊσα υγεία 
του έδεΐτο, ούχ ήττον έδέχθη τά ούχί πε
ρίβλεπτα καθήκοντα κάθηγητοΰ διαβλέπων 
έν τή θέσει ταύτη τά; υπηρεσίας άς ήδύ
νατο νά παράσχη είς τε τήν Ελλάδα κα’ι 
τού; "Ελληνας, καϊ τδ άγαθόν ούτινος ήδύ
νατο νά γείνη πρόξενος είς τήν σπουδάζου- 
σαν νεολαίαν.

Έπιτοαπείτω ήμΐν νά δώσωμεν ένταΰθα 
πληροφορία; τινάς περϊ τής Σχολής αύτή; 
τών λαλουμένων άνατολικών γλωσσών ήτις 
τοσοΰτον καθεΐξε μέρος είς τόν βίον τοΰ φί
λου ήμών καϊ ήτις έπλήρωσε τοσοΰτον τά 
τελευταία τοΰ βίου του δέκα έτη. Ούκ εσται 
πάντη ανωφελής ή παρατήρησες δτι ή Γαλ
λία λαμβάνουσα, ώς είς τόσα άλλα έπωφε- 
λή, τήν πρωτοβουλίαν, πρώτη μεταξύ τών 
έθνών τής Εύρώπη; άνεγνώρισε τήν δυνα- 
μένην νά προκύψη έκ τής ίδρύσεως Σχολής 
τών λαλουμένων άνατολικών γλωσσών ω
φέλειαν, ίδρύσεως ήν τάχιστα έμιμήθησαν 
είς Αύστρίαν, έν Βιέννη, είς 'Ρωσσίαν έν Κα- 
ζάν, είς ’Ιταλίαν καϊ εί; Αγγλίαν.

'II ειδική Σχολή τών λαλουμένων άνα
τολικών γλωσσών ίδρύθη έν έτει 1795 συνέ
πεια έκθέσεως τοΰ Λακανάλ. Ό Λακανάλ 
έλεγεν είς τήν Σύμβασιν δτι ή ίδρυσις τοι- 
αύτης Σχολή; ήν ύφεΑεΙας άνεγνωρισμένης 
όιά τε τήν πο.ίιζικήν καί τήν εμπορίαν, 
καϊ ή φράσις αύτή, έγγεγραμμένη είς τδ 
πρώτον άρθρον τοΰ διατάγματος τής 10 
βλασταίου έτους Γ άναγινώσκεται άπδ τρι
ών τετάρτων τοϋ αίώνος εί; τήν κεφαλίδα 
τών προγραμμάτων τη;. Ό Λακανάλ προ- 
σέθετεν δτι ή άπόρριψι; τοΰ νομοσχεδίου 
του έσται προσβοΑΐ) κατά τής άνθρωπότη
τος ι”τις ώς καθήκον θεωρεί ν’ άναθέζι/ 
τάς τύχας τοΰ γα.Ι.Ιιχοΰ εθνονς μά.ί.ίον 
είς τήν σύιεσιν τών διαπραγματεύσεων 
ή είς τήν άπόφασιν τοΰ ξίφους. Αί παρα
δόσεις κατ’ έκείνην τήν έποχήν περιελάμ-
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βανον πέντε μόνον γλώσσας- τήν τε φιλο- 
λογικήν καί χυδαίαν αραβικήν, τήν περσι
κήν, τήν μαλαϊκήν, τήν τουρκικήν καί τήν 
ταρταρικήν τής Κριμαίας. Ό τής αραβικής 
καθηγητής ήν δ σοφός Σιλβέστρος δέ Σασύ, 
δστις διετέλεσεν δ πρώτος Διευθυντή; τή; 
Σχολή; άπό τής ίδρύσεως αυτής μέχρι τνΰ 
1 838 (ήν δέ τότε ογδοηκοντούτη;) κα'ι 8ν οί 
περί τάς ανατολικά; γλώσσας σοφοί προ
θύμως άνεγνώριζον ώ; διδάσκαλόν των. Αί 
παραδόσεις έγίγνοντο τότε έν τινι αίθούστ, 
τής έθνικής Βιβλιοθήκης, διότι οί καθηγη- 
ταί, όντες ένταύτώ καί φύλακες τών χειρο 
γράφων, παρέδιδον τά μαθήματα αύτών έν 
αύτή τή αίθούστ, έν ή εύρίσκοντο τά εΐ; τήν 
ψύλαξιν αύτών έμπεπιστευμένα χειρόγραφα. 
Οτε δέ οί μαθηταί, κατ άρχάς ευάριθμοι, 

έγένοντο πολυάριθμοι, ή αίθουσα τή; άρ- 
χαιολογίας έγένετο ή αίθουσα τών παραδό
σεων τή; Σχολής.

’Εν άρχή ή ελληνική γλώσσα δέν συγ- 
κατελέγετο μεταξύ τών ανατολικών γλωσ
σών. Ό πρώτος άποπειραθείς νά καταστήση 
ταύτην ιδιαιτέραν παράδοσιν ύπήρξεν δ δ’ 
"Ανς δέ Βιλλουαζόν (d’ JI »»s de Villoison), 
δστις παρέδωκεν έν τή Βιβλιοθήκη μαθή
ματα άρχαία; καί νεωτέρας ελληνικής. Ό 
δ’ Άνς δέ Βιλλουαζών (ούτινος δ Κ. Βρυνέ 
δέ Πρέλ έτύγχανε συγγενής) είχε συνοδεύσει 
τόν κ. Σουαζέλ-Γκουφιέ (Choiseul-Goul"- 
fier) εις τό έν τή ’Ανατολή ταξείδιόν του 
καί ιδίως έν Έλλάδι" έσπούδασε τήν γλώσ
σαν τού τόπου τούτου’ έγίνωσκεν έντελώ; 
τήν φιλολογίαν, καί κατά τό ταξείδιόν του 
αύτό ήδυνήθη νά νοήση δ ίδιος ήλίκη ζω- 
τικότης, πατριωτισμό; καί πρός τήν έλευ- 
Οερίαν έρω; ένυπήρχον είς τόν μικρόν αυτόν 
λαόν. Έπανελθών έν Παρισίω συνεδέθη μεθ’ 
δλων τών έν Γαλλία προσφύγων Ελλήνων 
καί ίδια μετά τοΰ Κοραή μεθ’ ού διετήοη 
σεν αρκετά έκτεταμένην έπιστημονικήν αλ
ληλογραφίαν, έ< ή δμω; ού πάνυ έφείδετο 
τή; έξ άσθενείας άνησύχου ύπεραισθητικό- 
τητο; τοΰ άνταποκριτοΰ του. Μετά τήν εΐ; 
Παρίσιον έπάνοδόν του δ δ’ Άνς δέ Βιλ 
λουαζών,δστις ήν σφόδρα πένης, ήνέωξε πε

ρί τό 1795, ϊνα προσπορισθή έπαύξησιν 
εισοδήματος, μάθημα ελληνική; άντί είκο- 
σιτεσσάρων φράγκων κατά μήνα- άλλά κα
τά τού; καταστρεπτικού; έκείνου; χρόνους 
η αρχαία φιλολογία εΐχε περιπέσει εις έντε- 
λή σχεδόν λήθην. Δύναταί τι; δμω; ν’ ά- 
ναφέρη τά όνόματα τών άποτελεσάντων τό 
εύάριθμον άκροατήριον τοΰ πρώτου τή; Εύ
ρώπης έλληνιστοΰ μαθητών (1), ήσαν δ’ ού- 
τοι οί Κ.Κ Κοδρικάς, Σεγκιέ δέ Σαίν-Βρισ- 
σών, Χάζ, Ιούλιος Δαυίδ, Δεπάζ, Καζιμίρ 
Έοστάν, Στέφανο; Κατρμέρ, παρ’ ού έρανι- 
ζόμεθα τάς πληροφορίας ταύτα;, καί δύω 
Δανοί, οί Κ. Κ. θορλάκιος καί Μύλλερ. Ό 
Βιλλουαζών έξήγει τάς ώδά; τοΰ Πινδά
ρου, έκάστη δέ τών παραδόσεων αύτοΰ ήν 
έγγραφος, άλλ’ όλίγιστον διήρκεσα* καί δ 
Βιλλουαζών ήναγκάσθη νά διακόψη τά μα- 
θήματά του.

Ή κυβέρνησις ϊδρι,σεν άκολούθως δι’ αύ
τδν προσωρινήν έδραν τής νεοελληνικής εις 
τήν Σχολήν τών λαλουμένων άνατολικών 
γλωσσών. Κατά τό μάθημα αύτό δ Βιλλου- 
αζών ού μόνον έξήγει τά εις τήν νεοελληνι
κήν γεγραμμένα έργα καί ιδίως τήν μετά- 
φρασιν τών παραμυθιών τής Χα.Ιιμάς, 
άλλ’ έδιδεν ένταύτώ τοϊ; δμιληταϊ; του 
μαθήματα ελληνικής παλαιογραφίας. Συν
αισθανόμενος δέ τήν σπουδαιότητα τή; με
λέτη; καί τή; διδασκαλίας τής ελληνικής 
γλώσσης καί φοβούμενος μή, έ·εκα τοΰ προ
σωρινού τή; έδρας του, έγκαταλειφθ^ αυτή, 
έγραψε τώ Φουρκρουά, τότε υπουργώ, έπι
στολήν ί,ν προθύμως καταχωρίζομεν ένταΰ
θα κατά τό είς χεϊρας ήμών πρωτότυπον 
διότι έκ τών σπουδαιοτάτιον έστί καί ούδέ
ποτε, καθόσον ήμεϊς γινώσκομεν, είδε τό 
φώς τής δημοσιότητος έχουσα έπί λέξει 
ούτως.

« Πολίτα σύμβουλε τοΰ Κράτους,
• Σύγγνωτε τήν έλευθερίαν ήν λαμβάνω

«Υγεία,ζωή καί αίωνία εύγνωμοσόνη καί 
βαθύ σέβας.

Ά>·ς όί Βιλλουαζών, 
τοΰ Πανακαδημίου τής Γαλλίας, 3 χιονώ
δους έτο; ιά.».

Ό Φουρκρουά εΐσήκουσε τήν αίτησιν τοϋ 
δέ Βελλουαζών’ ή έδρα τής νεωτέρας έλ · 
ληνική; μετεφέρθη εί; -τό Κολλέγιον τής 
Γαλλία; ύπό τόν τίτλον έδρας τή; άρχαίας 
καί νεωτέρας έλληνικής γλώσση;- άλλ’ ό 
σοφός καθηγητής άπέθανε πρίν δυνηθή νά 
λάβη κατοχήν αύτής, τήν 26 Απριλίου 
1805, μόλις πέντε καί πεντήκοντα έτών, 
ή δ’ έδρα του κατηργήθη μετά τόν θάνα
τόν του, μόλις δέ μετά ένδεκα έτη, τό 
1816, δ κ. Χάζ, μαθητής τοΰ Βιλλουαζών, 
έτυχε τής άδεια; νά παραδίδη είς τήν Σχο
λήν τών λαλουμένων άνατολικών γλωσσών 
τή; νεωτέρας έλληνικής μάθημα, δπερ δ- 
ριστικώ; είσήχθη τό 1819 καί φ προσετέθη 
άκολούθω; καί έτερον έλληνικής παλαιογρα
φίας. Ό Κ. Χάζ παρέδιδε τό μάθημα τοΰτο 
έπί σχεδόν πεντήκοντα ετη μέχρι τή; τε
λευτή; του έν έτει 1864.

Διαδεχθείς τοΰτον δ Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ 
κατήρξατο τών παοαδόσεών του κατά τόν 
Απρίλιον τοΰ 1855 διά λόγου θέμα έχον- 
το; Ti>r Κ. Χάζ χαί τούς σοφούς πρόσφυ
γας "Ελληνας ir Παρισίω έ.τί τής πρώτης 
αύτοχρατορίας χαί τής παλινορθώσεως, 
όστις κατεχωρίσθη έν τή Επιθεωρήσω τών 
φιλολογιχύν μαθημάτων (έ)' ή Σχολή τών 
άνατολικών γλωσσών ήν τότε έγκατεστη- 
μέ»η έν τή έθνική Βιβλιοθήκη, είς τήν αί
θουσαν τή; ’Αρχαιολογίας,μετ’ ολίγον δέ με- 
τηνέχθη εί; τό Κολλέγιον τή; Γαλλίας, έν 
τώ διαμερίσματι τώ ύπό τοΰ Διευθυντοΰ 
Κ. Στανισλάου Ίουλιανοΰ άφεθέντι κενω- 
άλλ’ όλίγον παρέμεινεν έκεϊ πρό τή; δριστι- 
κής έγκατας-άσεώς της έν τώ δι’ αύτήν προ- 
ωρισμένιρ κατά τήν δδόν Λίλης άριθ. 2 με-

Τ’ρω-Ό Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ καθιέρωσεν εί; τήν 
διδασκαλίαν τή; νεωτέρας έλληνικής γλώσ-

(1) Άριθ. τή; 15’Απριλίου 1865, σελ. 317. 
50.

ά.τευθύνων ύμΐν ώδε συνημμένην τήν είδο- 
ποίησιν τοΰ τή; χυδαία; έλληνικής μαθήμα- | 

τό; μου.« Θέλετε ίδεϊ, πολίτα σύμβουλε τοΰ 
Κράτους, δτι έξηγήσω τό προοίμιον τή; νέ- , 
ας είς τήν χυδαίαν ελληνικήν μετσφοάσεως 
τή; έξαιρέτου υμετέρας τών Χυμών Φιλο
σοφίας. Ο άρχιμανδρίτης Άνθιμο; Γαζής, 
άρτι έξέδοτο έν Βιέννη τή; Αύστρία;, τήν 
μετάφρασιν ταύτην γραφεϊσαν ύπό Θεοδώ- 
ρου Μανασή ’Βλιάδου, νέου Έλληνο; έκ 
μαρασμού άποβιώσαντος τό παρελθόν έτος. 
Ετερος Έλλην, Μανουήλ Σαρής, έκ Τενέ
δου,έδημοσίευσε πρόένό; έτους Πραγματεί- 
ar περί όργανισμοΰ εί; τήν νεοελληνικήν, 
έν ή άναφέρει είς έκάστην σελίδα τά αθά
νατα ύμών έργα, ατινα ουτω γενήσονται 
κλασικά έν Άθήναις, ώς έν Παρισίω, καί δ- 
δηγήσουσιν έκ νέου τά φώτα καί τάς γνώ
σεις έν Έλλάδι, τή άοχαίφ τών επιστημών 
κοιτίδι. Βλέπετε, πολίτα Σύμβουλε τής Ε
πικράτειας, δτι έάν οί "Ελληνες δέν γνωρί- 
ζωσι νά συγγράψωσι καλά βιβλία, γινώ- 
σκουσι τούλάχιστον τά τών άλλων έθνών 
καί εύτυχή ποιοΰσιν έκλογήν αύτών.

«Δίκαιον εΐναι δ διδάσκων τήν γλώσσάν 
των νά λαμβάνη, έστω καί προσωρινώς, τό 
ήμισυ τή; μισθοδοσίας ής άπολαύουσιν οί 1 
νέοι συνάδελφοί του έν τή αύτή Σχολή 
τή; έθνικής βιβλιοθήκης. Τολμώ νά συ
στήσω έμαυτόν είς τήν έςακολούθτ,σιν τή; 
πρός με ύμετέρας καλοσύνης, ήν εί; άκρον 
συναισθάνομαι καί ήτις έστί μοι ή μόνη έλ 
π'ις καί καταφυγή.

(I) Στεφάνου Κατρμέρ. Σημειώσεις είς τόν 
δ’ "Ανς δέ Βιλλουαζών.—ΣεδόμεΟα τάς έκφρά- 
σεις αύτά; τοΟ Κ. Στ. Κατρμέρ, χωρίς νά 1η- 
σμονήαωμεν δτι χατά τήν αύιήν έποχήν έζων οί 
έλληνισταί Οΰόλφ, Χάϊν, Ούίτενδβχ κτλ.

«Έν έτει 1722 τό Πανεπιφήμιον τή; μι
κρά; πόλεως Βάλης προσήνεγκε τώ Καπε- 
ροννιέ έδραν έκτάκτου καθηγητοΰ τή; ελ
ληνική; γλώσση; μετ’ άξίας λόγου μισθο
δοσίας καί άλλων μεγάλων ωφελημάτων. 
Δέν δύναμαι νά έλπίσω τήν έπιτυχίαν, έν 
τή πατρίδι μου, έδρας τής άρχαίας καί νε
ωτέρας ελληνική; έν τώ Κολλεγίορ τής 
Γαλλίας, δπερ ούτε σπουδαιον οΰτε πολυ- 
δάπανον έσται, άφοΰ τότε καταργηθήσεται 
ή είς τήν έθνικήν βιβλιοθήκην έδρα μου;

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. I’.)
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σης τά τελευταία τοΰ βίου του δέκα έτη, 
καί τοι δέ υγείας είς άκρον επισφαλούς, ού- 
δέν ήττον διεκρίνετο διά τήν μεγίστην αύ- 
τοΟ ακρίβειαν καί πολλάκις έγκατελίμπανε 
τήν- κλίνην δπως μεταβή είς τήν παράδο- 
σιν. Πεπεισμένος δέ περί τής σπουδαιότη- 
τος τής καθωμιλημένης ελληνικής διά τούς 
προωρισμένους διά τήν εμπορίαν ή τό Προ
ξενικόν οτάδιον νέους, έπέμενεν ιδίως είς 
τδ πρακτικόν μέρος αύτής, άναγκάζων έκ 
προτιμά,σεως τούς μαθητάς αυτού νά λα- 
λώσιν αύτήν κομίζων αύτοΐς εφημερίδας ή 
κωμωδίας γεγραμμένας είς τήν κοινήν διά
λεκτον, υποχρεών τέλος αύτούς νά τώ ά- 
παντώσιν ελληνιστί ίσάκις τοΐς ώμίλει είς 
τήν γλώσσαν ταύτην. Έπολλαπλασίαζε δ’ 
έπίσης τά ά παρέδιδε μαθήματα καί άπδ 
τοΰ δευτέρου έτους ουτινος έναρξιν έποιήσα- 
το τδ 4 8GG δι’ εκτεταμένου καί μάλα εν
διαφέροντος λόγου περί τής τιωτίρας 1.1.1η 
νίκης γ.Ιώσσης, της Ιστορίας καί τής ire- 
στάσης καταστάσζως αυτής (Έπιθεώρη- 
σις τών φιλολογικών μαθημάτων άριθ. τής 
47 καί 31 Μαρτίου 4 866), προέτεινε 
ταϊς μαθηταϊς του ϊνα παραδίδη, αύτοϊ; τρίς 
τής εβδομάδας αντί δίς ώς ί κανονισμός ά- 
πήτει. Τότε άφιέρου τά δύω κεκανονισμένα 
μαθήματα τής Τρίτης καί τοΰ Σαββάτου είς 
τάς ασκήσεις τής λαλουμένης καί γραφο- 
μένης γλώσσης, τήν δέ Πέμπτην παρέδιδε 
πρακτικά μαθήματα παλαιογραφίας καί ά- 
ναγνώσεως χειρογράφων. Καί έτι πρδς, τούς 
άκολουθοΰντας τάς παραδόσεις αύτοΰ νεανί
ας εύνοϊκότατα έν τώ οικω αύτοΰ έδέχετο 
πάντοτε καί εθετεν είς τήν διάθισιν αύτών, 
μετ’ έλευΟεριότητος άπεριορίστου, δυναμέ- 
νης ν’ άποβή έπικινδύνου, τήν ώραίαν καί 
πλουσίαν αύτοΰ βιβλιοθήκην.

Είχε δ’ άλλως-ε αναγγείλει τοΰτο τοΐς 
μαθηταϊς αύτοΰ έν tip έναρκτηρίω λόγω 
του τοΰ 4 865 έν ψ διά τινων στίχων συ
νόψιζε τδν ίδιον βίον καί τά έργα του.

« Έπί δεκαετίαν σχεδδν, έλεγεν έν τώ 
λόγω του αύτώ, άπδ τής δεκαεξαετοΰς μέ
χρι τής είκοσιεξαετοΰς ήλικίας μου, καθ’ 
ήν εποχήν έφοίτων είς τάς παραδόσεις τών 

ΚΚ. Χάζ καί Βουασσονάδ, είργάσθην μετά 
ζέσεως" πολλά συνέλαβον σχέδια, πολλά 
άντέγραψα χειρόγραφα, καί έγραψα προοί
μια διά βιβλία ατινα έμειναν έν τοΐς κιβω- 
τίοις μου- ’Ακολούθως είτε ίδιου αμαρτή
ματος ένεκα, είτε ένεκα τών περιστά
σεων ελάχιστα έξετέλεσα. Λί μυστηριώδεις 
γραφαί τής Αίγυπτου καί τά προβλήματα 
τής χρονολογίας αύτής εϊλκυσάν με χωρίς 
όμως ν άποτρέψωσι τδ παράπαν τήν προ
σοχήν μου τής Ελλάδος, ής περιχαρής έ- 
χαιρέτισα τάς ταχείας πΓοόδους. *Ηδη ά- 
φικόμην είς τήν ήλικίαν έκείνην καθ’ ήν 8- 
φείλει τις διά παντός ν’ άποχαιρετίση τά 
μακρά σχέδια. Καί όμως καθ’ ήν ήμέραν ή 
τών έμών συναδέλφων εύμένεια ύπέδειξέ με 
διάδοχον τοΰ Κ. Χάζ, κατελήφθην ύπδ νε
ανικής σχεδδν ζέσεως. Τά έργα ταΰτα, ών 
άλλοτε έσχημάτισα τδ σχέδιον, καί άτινα 
κατά τδ πλεϊστον εκτελεστέα είσί, προσελ- 

ι κύσουσιν ίσως νεανικά τινα πνεύματα (κανά 
δπως πραγματοποιήσωσιν αύτά. Εύτυχής 
δέ λογισθήσομαι Οέτων είς τήν διάθεσιν αύ
τών ύλην ήν ήδυνήθην συλλέξαι ! »

Έν έτει I 866 ή ακαδημία τών επιγρα
φών έξελέξατο αύτδν έαυτής πρόεδρον, καί 
δύναται τις άναγνώσαι 8ν ώς τοιοΰτος α
πήγγειλε λόγον κατά τήν έναρξιν τής έπε- 
τείου δημοσίας συνελεύοεως τής 3 Αύγου
στου.

Κατά τδ αύτδ δμως έτος λίαν σκληρώς 
ίπλήγη έν ταϊς προσφιλεστέραις αύτοΰ χορ- 
δαϊς. Νυμφευθείς νέος γυναίκα διακρινομέ- 
νην δ ά τε τήν καλλονήν καί τά προτερή
ματα τοΰ νοδς καί τής καρδίας, λίαν ενωρίς 
άπώλεσε ταύτην, καί άφιέρου τδν μένοντα 
χρόνον είς τήν άνατροφήν τών τριών του 
τέκνων, δύω θυγατέρων καί ένδς υίοΰ, έν ώ 
είχε πάσαν θέσει τήν ελπίδα του. 'Ο νεανί
ας είχε πεοάνιι τάς σπουδάς του, καί πρδ 
μικρού είχεν ύποστή τάς άπολυτηρίους έξι- 
τάσεις, δτε άσθένεια τρομερά, ή φθίσις, καθ’ 
ής άπασαι αί φροντίδες καί Οεραπεϊαι έμελ- 
λον νά ναυαγήσωσιν, άνήοπασεν αύτδν έκ
τοι* αιδεκαέτη.

Μόνη ή στοργή κα'ι αί τρυφερά! περι-

τάς συνεδριάσεις τής ’Ακαδημίας τών έπι- 
γραφών καί τών λοιπών σοφών εταιριών ών 
ήν 8ν τών μάλα ένεργητικών μελών, τής 
Εταιρίας τών άρχαιολόγων τής Γαλλίας 
καί τής 'Εταιρίας τής γεωγραφίας.

Έν έτει 4 869, κατά τήν έγκαινίασιν τοΰ 
’Ισθμού τοΰ Σουέζ, άπετέλεσε μέρος τής 
χορείας τών πεπαιδευμένων Γάλλων τών 
άποδεχθέντων τήν πρόσκλησιν τοΰ άντιβα- 
σιλέως, καί κατά πρώτην φοράν είδε τάς 
πυραμίδας έκείνας άς τοσοΰτον έσπούδασε 
μακρόθεν. Έλπιζον δτι Οά έπανήρχετο δι’ 
’Αθηνών, καί ήτοιμάζοντο νά δεχθώσιν έ- 
παξίως τδν άνδρα δστις τόσα έπραξεν ύ
πέρ τής Ελλάδος και τών Ελλήνων- άλλ’ 
ή κόπωσις έπήλθε πρδ τοΰ τέλους τοΰ τα- 
ξειδίου, καί 5 Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ έδέησε νά 
έπισπεύση τήν είς Γαλλίαν έπάνοδόν του 
βραχυτάτην μόνον ποιών διαμονήν είς Νε- 
άπολιν πρδς έπίσκεψιν τής Πομπηίας καί τοΰ 
έθνικοΰ μουσείου, καί είς 'Ρώμην δπως έπι- 
σκεφθή την αρχαιολογικήν ’Ακαδημίαν ήτις 
είχεν ονομάσει αύτδν μέλος άντεπ^έλλ.ονίΐ).

Δοκιμασία σκληρά ήτις δέν ήν μέν ή τε
λευταία,άλλ’ ήτις έμελλε νά καταστήση έ
τι άπαξ κατάδηλον τήν μεγάλην καρδίαν

Έπιτραπείπω ήμίν '(ν’ άφηγηδώμεν ένταΰθα, 
προκειμένου περί τοΰ ταξειοίοο αύτοΰ, ανέκδο
τον δεικνύον τήν τε συνείδησιν και μετριοφροσύ
νην αΰτ0’ο ώ; συγγραφέα»;. Αβέβαιος έπι άγνο- 
οΰμεν τίνος σημείου τής ιστορίας τής Αΐγύπτου 
σχετιζομένου μετά τών Ιερογλυφικών έζήτησεν 
3μ’ έπανελδών είς Παρίσιον νά φωτισδή έπ’ αύ
τοΰ, καί άνέγνωσεν αρΟρον περί ιερογλυφικών έν 
τή ’Εγκυκλοπαίδεια τών με μορφω
μένων. Τό αρδρον Εθελξαν αυτόν, τό ηΰρε 
κάλλιστον, λίαν σοφόν, πλήρες περιέργων λεπτο
μερειών, άλλά τάς λεπτομερείας.ταύτας πάσας έ- 
γίνωσκεν ήδη, δέν εΰρε δέ ό,τι έζήνιι. ’Εντούτοις 
ήβουλήδη μαθεϊν τίς ό τήν μονογραφία ν ταύτην 
γράψας, καί έπειδή τά άρθρα δέν φέρουσι τήν ύ- 
πογραφήν τοΰ συγγράψαντος, ήναγκάσΟη ν’ ανα
τρέξω είς τόν έν τφ τέλει τοΰ τόμου πίνακα. Τό 
αρθρον ήν ίδικόν του. Οΰτος εΤχε γράψει αυτό έν 
έτει 4840- Πώς; έ'λεγεν, έγώ έγραψα τοΰτο; Ού- 
δέποτε Οά ένόμιζα έμαυτόν ικανόν. Εϊ·α προσέ
θετε μειδιών « Νΰν έννοώ τίνος ένεκα δέν εΰρον 
δ,τι έζήτουν- δέν ήςεύρω τοΰτο σήμερον μάλλον 
ή έν έτει 1840. ·

ποιήσεις τών θυγατέρων του, ών ή πρωτό
τοκος έμελλε συζευγνυόμενη μήνάς τινας 
κατόπιν νά δώση τώ πατρί αύτής νέους 
υιούς έν τώ γαμβρώ καί τώ έγγόνω του, 
ήδυνήθησαν νά καταπραΰνωσι τδ τρομερόν 
κτύπημα δπερ κατήνεγκεν αύτώ 5 άπροσ- 
δόκητος αύτδς θάνατος, καί δπερ ήν ώς εί- 
πεϊν τδ μέλλον 8 δι’ αύτδν έκλείετο· Τήν 
πλουσίαν αύτήν βιβλιοθήκην ήν έτέρπετο 
καθ’ έκάστην αύξάνων, τδ τοσοΰτον σπου- 
δαϊον ύλικδν 8 άπαύστως συνήθροιζε, δέν 
είχε πρδς τίνα έν τή οίκογενείο: του νά κα- 
ταλίπη Τότε μνήμων τών πρώτων αύτοΰ 
σπουδών καί έπιθυμών δπως ή ωφέλιμος τή 
Έλλάδι καί τοΐς Έλληνικοϊς γράμμασι καί 
μετά θάνατον έτι, συνέλαβε τήν πρώτην 
ιδέαν νά κληροδοτήσει τήν Βιβλιοθήκην του 
τήν περικλείουσαν τήν νεοελληνικήν φιλο
λογίαν είς τήν Σχολήν τών λαλουμένων ά- 
νατολικών γλωσσών.

Έν έτει 4867, δ Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ έλα
βε λίαν ενεργόν μέρος πρόςϊδρυσιν τής .τρδς 
ύΜοσιν τδιν ί.Ι.Ιηνικώι' ίν ΓaJl.Ua σ.του- 
<’ώ>- ίταιρΐας τήν άξίαν ής τίνος έπαινέσαι 
ού τοΰ παρόντος χρόνου. Ίδρυθεϊσα ύπδ 
τής πρωτοβουλίας φιλελλήνων τινών έν Πα
ρισίω, τών ΚΚ. Δ’ Έϊχθαλ, Βελέ, Έκζερ, 
ΓΙατέν καί Βρυνέ δέ Πρέλ, τή συνδρομή πολ
λών μελών τοΰ Πανακαδημίου καί τής ’Α
καδημίας, ή εταιρία αΰτη εις ολίγα έτη 
προσετα ρ'σατο πολλά μέλη. Χάρις δέ είς 
τήν γενναιοδωρίαν καί τήν ελευθεριότητα 
πλουσίου εμπόρου έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
ουτινος τδ όνομα εύρίσκεται έπί κεφαλής 
δλων τών συνεισφορών έν Γαλ.λία ή έν ’Ανα
τολή, τού Κ. Χρηστάκη Ζωγράφου, δωρή- 
σαντος κατά τήν εγγραφήν του 20,000 
φράγκων, ή Εταιρία εύρίσκεται σήμερον είς 
θέσιν tv’ άπονέμη καθ’ έκαστον έτος σπου
δαία βραβεία είς τά καλλίτερα τών γαλλι
στί γραφομένων έργων άφορώντων τά ελ
ληνικά γράμματα. Πλήρης ένεργητικότη- 
τος ό Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ άπετέλει μέλος 
πασών τών επιτροπών τής εταιρίας ταύτης 
έν ταϊς συνεδριάσεσι τών όποιων μετά τής 
αύτής έφοίτα έπιμελείας μεθ’ ής καί είς
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καί πατριωτισμόν αύτοΰ άνέμενε τδν κ. ! 
Βρυνέ δέ Πρέλ κατά ττ,ν επάνοδόν του Δέν 
ύφίσταται χρεία ν’ άναμνησθώμεν ενταύθα 
τάς μεστά; έκείνας ήμέρας πατριωτικής θλί- 
ψεως καθ’ άς αί καθ’ έκάστην άπαισιώτε- 
ραι καθιστάμενα! ειδήσεις άνέδειξαν, κατό
πιν συμφορών ανήκουστων έάν ούχι απρε
πών, τδν εχθρόν στρατοπεδεύοντα πρδ τών 
τειχών τοΰ Παρισιού, περικλείοντα έν κύ
κλιο πυρδς καί σιδήρου τήν πρωτεύουσαν αυ
τήν τήν τοσοΰτον ένεργητικήν καί ζώσαν 
καί άπομονοΰντα αύτήν έπί πεντάμηνον δ- 
λον τής λοιπής Γαλλίας τε καί Εύρώπης. 
Άμ’ άφιχθεισών τών πρώτων ειδήσεων τών 
ήμετέρων αποτυχιών ό Κ. δέ Πρέλ ούδόλως 
έδίστασε περ1. τοΰ ύπ’ αύτοΰ πρακτέου' όδη- 
γήσας είς μέρος ασφαλές τάς τε θυγατέρας 
καί εγγονον αύτοΰ γενναίως έπανήλθεν δ
πως κλεισθή μετά τών φίλων του έν τή πο- 
λιορκουμέντ; πόλει, καί ένεγράφη έν ταΐς 
τάξεσι τής μονίμου έΟνοφρουρδς, τής προ 
βεβηκυίας αύτοΰ ήλικίας μή πρδς μεγάλην 
του λύπην έπιτρεπούσης αύτώ ϊνα μάλλον 
λήψηται ένεργδν μέρος εις τά έργα τής πο- , 
λιορκίας δι’ ής τήν αναπόφευκτου λύσιν ού
δόλως αύτός τε κα'ι οί λοιποί φίλοι του ή- 
πατώντο. ΈνθυμούμεΟα δτι εϊδομεν αύτδν 
πρωίαν τινά παγετώδους ψύχους, ήθικοΰ τε 
δσον και ύλικοϋ, περ ιβεβλημένον τήν στρα
τιωτικήν στολήν, ήν δέν έγκατέλειπε,καί ί- 
στάμενον πρδ τής Ούρας κρεωπωλείου τής 
όδοΰ τής Ί’έννης καί μετά τοΰ φίλου καί ά 
καδημαϊκοΰ συναδέλφου του Κ. Έκζερ πεί- 
θοντα είς ύπομονήν τήν μακράν έκείνην σει
ράν γυναικών αϊτινες εχουσαι τούς πόδας έν 
τώ βορβόρορ καί τήν χιόνα είς τήν κεφαλήν, 
άλλά καί τήν έλπίδα έν τή καρδίφ μετά τής ί 
συναισθήσεως καθήκοντος γενναίως έκπλη- 
ρωΟέντος, έπί μακράς περιέμενον ώρας τήν 
γλίσχρον τροφήν μιάς τών λυπηρών έκείνων 
ημερών.

’Λλλ’ δμως δέν περιωρίζετο μόνον είς τήν 
έκπλήρωσιν τών ύλικών αύτών καθηκόντων. 
II Σχολή τών ωραίων τεχνών, ή; ό Διευ

θυντής, Κ. Γουλιέλμος, γενναιοφρόνως πάνυ 
είχε θέσει αίθουσαν τινα είς τήν διάθεσιν
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τής πρδς ένθάρ^υνσιν τών ελληνικών γραμ
μάτων εταιρίας, δέν ήδύνατο πλέον ένεκα 
έλλείψεως θερμάνσεως νά χορηγή αύτή τήν 
φιλοξενίαν.Ό Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ άνέλαβ» τήν 
είς τδν ίδιον οίκον του συνάθροισιν τών έν 
Παρισίω μεινάντων μελών τής Έταιρία; ά
νά πάν δεκαπενθήμερον, τήν εσπέραν τής 
διά τάς συνελεύσεις τής εταιρίας ώρισυ.έντ,ς 
ήμέρας. Προσεκάλει τά μέλη ϊνα συναθροί- 
ζωνται έν τώ οϊκω του πρδς άνάγνωσιν τών 
διά τήν Επετηρίδα προωρισμένων διατρι
βών, προσπαθών οΰτω; ϊνα διά τοΰ ζήλου 
του άποφύγη τδ χάσμα, έστω καί δι’ ένε
κα πολέμου αιτίαν, έν τή σειρά τών έκδό- 
σεων τής Εταιρίας.Οί έκ τών ήμετέρων συν
αδέλφων διαμείναντες έν Παρισίω κατά 
τήν ένδοξον αύτήν έποχήν τής πολιορκίας 
ούδέποτε λησμονήσουσι τάς φιλολογικά; καί 
επιστημονικές αύτάς εσπερίδας καθ’ άς 
πάντες οί παριστάμενοι περιβέβληντο στο
λήν στρατιωτικήν καί έπανήρχοντο είτε έκ 
τής έπί τών έπάλξεων φρουρά; είτε έκ τών 
μάλλον μεμακρυσμένων στρατιωτικών σταθ
μών. Μία εσπέρα ιδίως διαμενεϊ στοχαζό- 
μεθα ανεξάλειπτος έν τή μνήμη αύτών, ή 
τής 3 Ίανουαρίου 1871, πρώτη τοΰ βομ
βαρδισμού τοΰ Παρισιού ήμέρα. ’Ησαν συν
αθροισμένοι οί ΚΚ. Σασάν, Κάρο, Ζίόελ, ό 
Βίκτωρ ΔερουΊ, δστις έπανήρχετο έκ τών έ
πάλξεων ένθα τακτικώς έφρούρει, δ Κ. ’Εκ- 
ζερ καί δ άξιοσέβαστος Κ. Παβέν δστις 
σπανίως άπήν τών συνεδριάσεων. Κατόπιν 
τής άφηγήσεως τών σπανίων ειδήσεων άς 
έκαστος ήμών έγίνωσκε περί πόλεως έν ή 
δεν ύπήρχον πλέον ειδήσεις, ούδέ κακαί, 
δ Κ. Ζίδελ άνίγνω, ώς κάλλις-α ένθυμούμε- 
θα, ύπδ τδν κρότον τοΰ βροντοΰντος τηλε
βόλου καί τών ού μακράν ήμών έκρηγνυο- 
μένων βομβών ίκθεσιν άφορώσαν ελληνικόν 
χειρόφραφον περιέχον άποκάλυψιν τής παρ
θένου Μαρίας καί καταχωρισθεΐσαν είς τήν 
Επετηρίδα τοϋ 1871.

’ll Έταιρία τών ελληνικών σπουδών, ευ
γνωμονούσα έπί τή ύπδ τοΰ Κ. Βρυνέ δέ 
Πρέλ χορηγηθείση αύτή φιλοξενία κατά 
τάς απαίσιας έκείνας ήμέρας, ώνόμασεν
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ως -τήν ύγείαν του, κατά τήν άρχήν δέ τοΰ 
1875 κατέπεσε σπουδαίως ασθενών' οί ια
τροί διέταξαν ϊνα διακόψη τά; παραδόσεις 
του, μεταβή δέ είς μεσημβρινόν μέρος πρδς 
εΰρεσιν κλίματος γλυκυτέρου καί ήλίου εύ- 
εργετικοΰ καί ζωογόνου. Ανεχώρησε πλήρης 
άπατηλών ελπίδων νομίζων ότι ή απουσία 
του έμελλε νά η λίαν σύντομος, οί δέ φίλοι 
του έφοβούντο μή αΰτη καταστή ύπέρ ιδ 
δέον μακρά. Άπό τά; πρώτα; ήμέρας αι
φνίδια βελτίωσις τή; καταστάσεως του έ- 
δωκεν αύτοϊς ελπίδα ήν δέν έμελλον νά ί- 
δώσι πραγματοποιουμένην. ’Επανήλθε μετ’ 
όλίγον ασθενής καί έδέησε νά κατακλινθή. 
Ή ασθένεια προώδευσε ταχέως καταδικά- 
ζουσα αύτδν είς δδύνα; καθ’ άς ετήρει τήν 
αύτήν στωϊκήν γαλήνην. Ούδέποτε τδν η
χούσαν παραπονούμενον' ήν πάντοτε, καί 
εί; αύτά; τά; μάλλον οδυνηρά; κρίσεις τή; 
άσθενείας, μειδειών καί προσηνής, κρύπτων 
άπδ τά τέκνα καί του; έαυτοΰ φίλους μετά 
τή; μεγαλειτίρας άγαθότητο; καί συγκινη
τικής άφελείας ού μόνον του; πόνους, άλλά 
καί τήν βεδαίαν συναίσθησι.ν ήν εϊχε τοΰ 
προσεχούς τέλους του.

Κατά τά; άρχάς τοΰ θέρους τούτου το
σοΰτον δι’ αύτδν ύχληροΰ -.ίνεκα τών καται
γίδων καί τών ίπερβολικών καυσώνων, έ- 
δήλωσε τήν έπιθυμίαν τοΰ έπανελθεϊν -είς 
Παρουζώ, είς έξοχικήν οικίαν περιελθοΰσαν 
.αύτώ έκ τοΰ πενθεροΰ του, έν ή είθιζε νά 
διίρχηται μήνά; τινα; κατ’ Ιτο; καί έγγύ; 
τή; δποία; είχε κατασκευάσει τάφον οικο
γενειακόν. Άμ’ άφιχθεί; εί; τήν πατρικήν 
αύτήν ιδιοκτησίαν ήσ.θάνθη ότι ίμελλε ν’ 
άποθάνη καί χωρίς ποσώς νά φανή έλαβε 
πάντα τά μέτρα του. Επιβεβαίωσε τδ κλη
ροδότημα τή< άπαραμίλλου νεοελληνικής 
βιβλιοθήκης του, tv δλον έν τώ μέσω τών 
άπειροπληθών βιβλίων του άποτελούσης 
καί ήν έγκατελίμπανε τή Σχολή τών λα
λουμένων άνατολικών γλωσσών. Ή βιβλιο
θήκη αυτή, ήτι; περικλείει πολλάς χιλιάδα; 
τόμων, περιέχει συν άλλοι; σχεδ,ν πάντα 
τά έν τή κοινή ελληνική γλώσση πρδ τής 
Ελληνική; έπαναστάσεως έκδεδομένα βι-

αύτδν Πρόεδρόν της έν έτει 1871, καί έκ
τοτε αί έπιτροπαΐ έξηκολούθήσαν συνέδριά- 
ζουσαι είς τδ σπουδαστήριον τοΰ Κ. δέ 
Πρέλ δστις έθετε τδ έαυτοΰ οίκημα είς τήν 
διάθεσιν αύτών καί άπήτει δπως τά μέλη 
τής Έταιρία; συνέλθωσιν έν αύτώ καί οτε 
έτι δ ίδιος ήσθένει ή άπουσίαζεν. Άνα- 
γνωστέος έστιν έν τή Έπετηρίδι τοΰ 4 871 δ λόγος 8ν άπήγγειλεν ώς πρόε
δρος τής έταιρίας ταύτης πρδς ήν έκ καρδί
α; ειχεν άφοσιωθή- Έν ετει 1874 έσχε 
τήν εύχαρίστησιν τοΰ πραγματοποιήσαι 
ιδέαν ήν πρδ έτών συνέλαβεν. Έπεθύ- I 
μει έπωφελούμενος τών εύρειών αιθου
σών τοΰ νέου κτιρίου τής Σχολής τών άνα
τολικών γλωσσών νά ίδρύση ιδιαιτέρας νυ
κτερινά; παραδόσεις, καθ’ άς διάφοροι μή 
«νήκοντες εις τήν Σχολήν νά παραδίδωσι 
μαθήματα άφορώντα μέρος τι τή; ίστορίας 
ή τής φιλολογία; τής Ελλάδος' πρδ; τοΰτο 
δ’ έποίησε μετά τής διακρινούση; αύτδν ζέ- 
σιως τά αναγκαία διαβήματα πρδ; καταρ
τισμόν τών παραδόσεων αύτών άς ένεκαινία- 
σε μηνί Ίανουαρίφ τοΰ 1874 δι’ έναρκτη- 
ρίου λόγου δημοσιευθέντος διά τής Πο.1ι- 
τιχής χαΐ ΦιΛο-Ιογικής ’ Επιθεωρήσεων τής 11 Φεβρουάριου 1874.

’Εντούτοις δ αδύνατος ίργανισμδς αύτοΰ 
εϊχε σπουδαίως διαταραχθή ύπδ τοαούτων 
μόχθων καί σκληρών δοκιμασιών, οί δέ 
φίλοι του άνησύχουν έπί τούτες καί τοι αύ
τοΰ ούδεμίαν δίδοντος προσοχήν. Πεπροι- 
κισμένος διά θελήσεως ισχυρά; δέν ήθέλησε 
ν’ άκούσρ τάς συμβουλάς τών φίλων του, 
ούδέ νά διακόψη τά; τρις τή·, έβδομάδο; δι· 
δομένας παραδόσεις του αϊτινες τώ έπρο- 
ξένουν μέγιστον κόπον. Ούδέποτε παρέλει- 
πε μίαν συνεδρίασιν τοΰ Πανακαδημίςυ, τή; 
έταιρίας τών αρχαιολόγων τής Γαλλίας, ή 
τής γεωγραφική; εταιρίας ή; ήν έκ τών 
μάλλον δραστήριων μελών. Έξήρχετο οίος 
δήποτε καί άν ήν δ καιρός δίχως νά λάβη 
τήν έλαχίστην πρόνοιαν, έπανερχόμ.ενος δέ 
είς τδν οίκόν του διήρχετο ένίοτε μέρος τών 
νυκτών του άναγινώσκων καί εργαζόμενο; 
Ό τρόπος ούτος τοΰ ζήν ύπέσκαπτε κρυφί- (
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βλία καί άτινα είσίν είς άκρον δυσεύρετα 
χαΐ έν αύτή τή ’Ελλάδι. Πρδς συνάθροισιν 
παρόμοιας συλλογής έδει τινά είναι οίος ί 
Κ. Βρυνέ δέ Πρέλ ακάματος φιλέλλην και 
θερμός βιβλιόφιλος. ’Απδ τής δωδεκαετούς 
ηλικίας, ώς έφθημεν είπόντες, είχε συλλέ- 
ξει δ,τι σχέσιν έχον πρδς τήν 'Ελλάδα έδη 
μοσιεύθη. Μετ’ εύλαβείας έφύλαξε τάς έφη
μερίδας, τάς αγγελίας, τά φύλλα άτινα ά- 
νεφέροντο είτε είς τήν ιστορίαν είτε είς τήν 
φιλολογίαν τής νεωτέρας Ελλάδος- Οί ’Ελ
ληνες ο'τινες έγίνωσκον τδν πρδς τή» πα
τρίδα των έρωτά του, είχον πέμψει πρδς 
αύτδν πληθύν τών συγγραμμάτων των. Αύ
τδς ό ίδιος ένώπιον ούδεμιάς Ουσίας υπο
χωρεί δπως άποκτήση σπουδαία βιβλία 5 
δέν είχε καί άτινα μέχρι τέλους τού βίου 
του ήγόραζεν ένίοτε δέ και αδρότατα.

Ή πολύτιμος αΰτη συλλογή ήτις,τή 4η- 
τή εύχή τοΰ ίδρυτοΰ αύτής, δέν θέλει δια 
σκορπισθή, πληροί μέγα χάσμα έν τή συνα
θροίσει, τή τοσούτον σπουδαίφ έν Παρισίω, 
συγγραμμάτων άφορώντων τήν φιλολογίαν 
ξένων τόπων, καί σχηματίσει τήν Bi6JiO- 
θήχηχ ΒμυΑ <31 Πρί.Ι ήτις βεβαίως θέλει 
αύξυνθή δι* άλλων δμοίας φύσεως δωρεών.

Είτα έρ^ύθμισε μόνος τά τής κηδείας του, 
ήν ήθίλησεν δσον οίόν τε απλήν. Έζήτησεν 
δπως αί δφειλόμεναι είς .αύτδν τιμαί ώς μέ
λους τοΰ Πανακαδημίου χαί τής Λεγεώνος 
τής τιμής μή τφ άποδοθώσι, πόθων ίνα μή 
οί συνάδελφοι χαΐ φίλοι του υποστώσι τδν 
χόπον μακροΰ ταξειδίου Ή επιθυμία του 
έξεπληρώθη πιστώς’ άλλά χαί τοι δλως ί
διον έχουσα χαρακτήρα ή κηδεία ούδέν ήτ
τον ύπήρξε μάλα επιβλητική Πάντες οί φί
λοι του, πάντες οί έξοχικοΐ γείτονες του 
χαί τινες μακρόθεν έλθόντες,έσπευσαν ϊν’ ά- 
ποδώσωσιν είς τδν άνθρωπον τοΰ καλού 
τάς τιμάς άς ό σοφδς δέν έδέχθη, καί έν 
μέσφ συγκεκινημένου πλήθους ή νεκροπομ
πός συνοδεία άναχωρήσασα έκ Παρουζώ τήν 
1 I Π. Μ. άφίκετο μετά μίαν ώραν είς τήν 
μικράν έκκλησίαν τοΰ χωρίου Βιμπέλ (H't’ni- 
pe//es}), άνελισσομένη έν τώ μέσω διανθών 
αγρών καί καταπρασίνων λειμώνων έν ώργ

μιδς τών φθινοπωρινών έκείνων πρωιών καθ’ 
άς ό ήλιος λάμπει έκτοξεύων τάς μάλλον 
ζωηράς αχτίνάς -.ου. ΊΙ φύσις συναισθανομέ- 
νη έαυτήν αθάνατον συχνάχις παρέχει αντι
θέσεις τοιαύτας ώσεί δίδουσα πρδς παρηγο
ριάν τοΰ ανθρώπου έν ταΐς σκηναϊς αύταϊς 
τοΰ πένθους καί τοΰ θανάτου άναμφίρηστον 
καί ζών δείγμα τής αθανασίας. Ό σεβά
σμιος έπίσκοπος τοΰ Μώ (Meaux), τυφλός 
σχεδδν, δστις εΐχεν έλθεί πρό τινων ήμερών 
ϊνα κομίση τώ συγγενεϊ και άρχαίω του φί- 
λω τάς ύστάτας τής θρησκείας παρηγορίας, 
άνέμενε τδν νεκρόν είς τήν έκκλησίαν. Μετά 
τήν άφεσιν άνέμνησε δι’ δλίγων λέξεων,συγ- 
κινητικών,έγκαρδίων και αληθών, τά σπάνια 
προτερήματα καί τάς άρετάς του έζόχου 
άνδρδς 8ν έθρήνουν" ειτα, οί ΚΚ. 'Εκζερ καί 
Βλάν, άμφότεροι αρχαίοι αύτοΰ φίλοι, άπέ“ 
νειμον υςατον φόρον υπολήψεως καί άγάπης 
άνακεφαλαιούντες τάς γνώσεις, τά έργα, 
τήν εύπροσηγορίαν, τήν μεγίστην χάριν του 
καί ιδίως τήν μετριοφροσύνην του ούδόλως 
δυναμένην ν’ άποκρύψη τήν άξίαν του. Διότι 
έάν άπειρος ήν ή μάθησις τού Κ. Βρυνέ δέ 
Πρέλ,μείζων ήν ή μετριοφροσύνη υφ’ήν μάτην 
προσεπάθει ϊνα κρΰψη τήν εαυτού άξίαν. ΊΙ 
μάλλον συνεχώς έρχομένη είς τδ στόμα τού 
τοσαϋτα γινώσκοντος άνδρδς αύτοΰ φράσις 
ήν : Ούχ ϋΐΰα, καί ή μνήμη του ήν Οαυμα- 
σία κα’ι σπάνιάς ασφαλείας, καί τοι δυσπί- 
στως πρδς ταύτην είχε. Πρδς τδ τέλος τοϋ 
βίου του ίπήγγελλεν έτι ελληνιστί απο
σπάσματα τοΰ περί Στεφάνου λόγου τοΰ 
Δημοσθένους δν άπεστήθιζεν έξ ολοκλήρου 
ώς καί τδ πρώτον ασμα τής Ίλιάδος’ ούδ’ 
άναφέρομεν τάςωδάς τοΰ Άνακρέοντος, τού 
Χριστοπούλου, τοϋ Σολομού άς άπταίστως 
άπήγγελλεν. Όλίγας πρδ τής τελευτής του 
ήμέρας ϊνα διασκέδαση τήν έκ τών μακρών 
νυκτερινών του αϋπνιών κόπωσιν άπεστηθι- 
σεν ολόκληρον τδ έλεγεΐον τού Λαφονταίν 
τάς Νύμφας τοϋ Βω, ως καί διάφορα ποιή
ματα άτινα είχε προ πολλοΰ ή και άρτίως 
συνθέσει.

Ένταΰθα παραγενομένου τοΰ λόγου έπι- 
τραπείτω ήμΐν ν’ άναφέρωμεν προσωπικήν

άνάμνησιν "Ενεκα τής ύποσκαπτούσης αύτδν 
πιέσεως καί στενοχώριας δέν ήδύνατο νά 
κοιμηθή πρδ προκεχωρημένης ώρας τής 
νυκτδς καί τότε έτι έλάχιστον. Έπειδή δέ 
τδ πνεϋμα του ήν άεί έγρηγορδς καί έξη- 
ρεθισμένον υπό τής άσθενείας έδει είναι αύ
τδ άπαύστως ένησχολημένον ΰπδ αναγνώ
σεων ή ΰπδ τής συνομιλίας τών περιστοι- 
χούντων αύτόν. Πεντεκαίδεκα προ τοΰ θα
νάτου του ήμέρας, ήμών νύκτα τινά περί 
τήν κλίνην του ευρισκομένων, παρεκάλεσεν 
ϊνα έξακολ.ουθήσωμεν τήν άνάγνωσιν τών 
Απομνημονευμάτων τοΰ στρατάρχου 'Ραν
τών (Raildon), αρχαίου φίλου του. Κατά 
τήν νύκτα έκείνην πυρρώδης ήν δ άήρ, βα
ρύς ό καύσων’ έτοιμάζετο θύελλα έκ τών ι 
τοσοϋτον συνεχών καί τών τοσούτον κο- 
πιαζουσών άύτόν’ ό άτυχής ασθενής υπέφε
ρε πλεΐον τού συνήθους καί ή άνάγνωσις συ- 
χνάκις διεκόπτετο υπδ τών σπασμών καί 
τής δύσπνοιας του. Βλέποντες δτι μετά κό
που ήκολούθει τήν άνάγνωσιν, διενοήθημεν 
νά λάβωμεν Ελληνικόν βιβλίον, τήν πρωίαν 
φθάσαν, 8 έπί τής κλί/ης εΐχεν (ήν δέ τδ 
βιβλίον αύτδ τά Κυκλαδικά τού Κ. Μηλια- 
ράκη πρδς 8ν ή Εταιρία τών Ελληνικών 
σπουδών άπένειμε βραβεϊον) καί ήρξάμεθα 
τής άναγνώσεως αύτοΰ ελληνιστί. "Αμα δ 
δυστυχής φίλος ήμών ήκουσεν αντηχούσαν 
είς τά ώτά του τήν τοσούτον φίλην γλώσ
σαν ήσθάνθη τδ πνεύμά του άφυπνισθίν- ή- 
κροάσθη μετά τής μεγαλητέρας προσοχής, 
έ,τανορθών τήν προφοράν τοϋ άναγνώστου 
δτε ήν πλημμελής, καί μεταφράζων γαλλι
στί τδ ελληνικόν κείμενον καθόσον άνεγινώ- 
σκετο. Ή δύσπνοια ήλλαττοΰτο, ό άσθενής 
κατεπραόνθη καί ήσύχως άπεκοιμήθη. Υ
πήρξε δ’ αΰτη ή τελευταία ήν ήκουσεν άνά- 
γνωσις, καί ή Ελλάς ήτις τώ είχε δώσει 
τάς πρώτας ήδονάς τής νεότητός του τώ έ- 
δωκεν ώσαύτως τήν τελευταίαν τού βίου 
του κατεύνασιν.»

Τοιοΰτος ήν ό βίος άνδρδς άποκτήσαντος 
αιώνια καί άνεξίτηλα δικαιώματα άπειρου 
εύγνωμοσυνης έπί τών ήμετέρων καρδιών 
καί ου ό θάνατος καταλείπει μέγιστον μέν

πένθος τώ Συλλόγω «Ό/εηρψ», ούτινος ήν 
έπίτιμον μέλος, άπειρον δέ κενόν έν τή τών 
Φιλελλήνων εύγενεΐ χορεία, ήτις άκριβώς 
έκτιμώσα τά καθ’ ήμάς μετά παρρησίας α
πονέμει δικαιοσύνην είς τδν πολλαχώς κα- 
κολογούμενον καί κατασυκοφαντούμενον 'Ελ
ληνισμόν.

Νιχό.Ιαος Ρ. Οΐχονομΐάης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

’Αναδημοσιεύομε·/ τήν δευτέραν τών τρι
ών έν Βένχα άνακαλυφθεισών Επιγραφών 
(δρα φυλλ. Σεπτεμβρίου, σελ. 3G6), διότι 
εΐχον παρεισφρήσει λάθη τινά. Ιδού αυτή 
πώς έχει άκριβώς.

ΥΠΕΡ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛ1ΣΣΙΙΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΙΛΟΤΕΡΑ II ΓΥΝΠ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΕΞΕΔΡΑΝ 

ΤΗΙ_ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ.

Ό κάτοχος τών τριών πλακών, αϊτινες 
φέρουσι τάς έπιγραφάς καί ών ή τελευταία 
είναι ήκρωτηριασμίνη, Κ. Κοβάτζεβιτς (καί 
δχι Κοάκοβιτς, ώς κατά παραδρομήν έτυ- 
πώθη έν τώ προλαβόντι φυλλαδίω), έπώλη- 
σε ταύτας περί τά τέλη Ιουνίου εις τινα 
Αγγλον άντί χιλΐων φράγκων.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

'ΡωσσΙας πμο'οάοι. — ’Από τής είς τδν 
θρόνον άναβάσεως τού αύτοκράτορος ’Αλε
ξάνδρου, ή ^ωσσική αύτοκρατορία έξετάθη 
κατά 200 εκατομμύρια πλίθρα, ηόξησε δέ 
καί ό πληθυσμός της κατά 12,546,000 κα
τοίκους καί ήδη ανέρχεται είς 87,746,000 
ψυχάς—ήτοι δ πληθυσμός τής 'Ρωσσίας εϊ- 

| ναι ίσος πρδς τδν τής Γαλλίας, τής Βελγι-
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χής, τής Ισπανίας, Πορτογαλλίας καί Ιτα
λίας. Τδ χρέ»5 τη; ήλατώθη κατά 50 εκα
τομμύρια ρούβλια (ήδη τδ χρέος είναι I, 
464,070,791 ρούβλια). Αί πρόσοδοι ηϋξη- 
σαν κατά 205 εκατομμύρια ρούβλια καί 
νΰν συμποσοΰνται είς 559,361,191 ρού
βλια. Ό άριθμδς τών εργοστασίων άπδ 
9'256 άνήλθεν έίς 18892, ή δε ετήσια πα
ραγωγέ τούτων άπδ 157 εκατομμύρια είς 
443 εκατομμύρια ρούβλια. *Η εισαγωγή ηΰ- 
ξησε κατά 280 έκατομμύρα καί ή εξαγωγή 
κατά 165 ίκατομμύρία ρούβλια.

•
• »

'Εκ τίνος πονήματος τοΰ χαθηγητοΰ 
Κίρχοβ, άναγνωσθέντος είς τήν γεωγραφι
κήν 'Εταιρείαν τοΰ Βερολίνου, συνάγεται δτι 
ή αΰξησις too πληθυσμού τών Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής είναι έτησίως 206 ά
τομα έπί 10000 κατοίκων, τής Σαξωνίας 
128, τών άρχαίων επαρχιών τής Πρωσσίας 
113, τής ’Αγγλίας 88 και τής Γαλλίας 
μόνον 38.

Ό πληθυσμός τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής άνήρχετο πέρυσιν tlf 43 εκα
τομμύρια ψυχών.

* ·
Γνωστδν, λέγει Γάλλος συγγραφεύς, δτι 

είς πάσας τάς χώρας γεννώνται ήδη περισ
σότερα άρρενα ή θήλεα. Ή αναλογία έν Γαλ
λία είναι 105 άρρενα έπί 100 θηλέων. Τδ 
αΰτδ δέ παρατηρεϊται είς δλας τάς έπικρα- 
τείας.

* »
Κατά τδ δεύτερον τρίμηνον τοΰ 1875 4 

πληθυσμός τής Βιέννης συνεποσοϋτο είς 1, 
001,999 ψυχάς, ών 341,254 κατώκουν 
τά προάστεια. Έν έτει 1772 δ πληθυσμός 
τής αυστριακής πρωτευούσης μόλις άνήρ- 
χετο είς 19'2,971 ψυχάς.

*
V * *Εν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων 

σρυκτολογική; τίνος εταιρείας άνεγνώσθη 
έκθεσις περί νέας πυρίτιδος, έφευρεθείσης έν 
Αυστρία ύπδ τοΰ Κ. Π Πανσέρκ καί κλη- 
θείσης ήραχΜτης (hiracline).

'Π πυρϊτις αΰτη έχει χρώμα ύποκίτρινον" 
λέγεται δέ δτι υπερτερεί κατά πολύ τής 
γνωστής κα'ι είναι μάλλον κατάλληλος διά 
βράχους.

» ·

’E.lttpdrrar ιμπόριοχ. — Έν ’Αγγλία: 
είσάγονται έτησίως 650 τόννοι έλεφαντο- 
δόντων" πλεϊστον δέ τοΰ ήμίσεος καταναλί
σκεται έν τώ εσωτερικοί, διότι μόνον τοΰ 
Σέφιλδ οί μαχαιροποιοί ποιοΰσι χρήσιν 200, 
000 χιλιόγραμμων κατ’ έτος. Υπολογίζε
ται δτι, πρδς προμήθειαν τόσων οστών, φο
νεύονται έτησίως 50,000 έλεφάντων* καί 
έπειδή ίκανδν ποσδν στέλλεται καί είς άλ- 
λας χώρας, δύναταί τις νά εϊκάσ^ πόσα ζώα 
έξολοθρεύονται.

Ή Βομβάη καί ή Ζανζιβάρη έξάγουσιν έ
τησίως 1 60 τόννους, ή ’Αλεξάνδρεια καί ή 
Μελίτη I 80 τόννους, ή δυτική παραλία τής 
Αφρικής 20 τόννους, τδ Εΰελπι Ακρωτήριου 
50 τόννους, ή Μοζαμβίκη 14 τόννους. Ό έ“ 
λεφαντόδους έρχεται είς τήν Βομβάην έζ ό
λων τών μεσημβρινών χωρών τής Ασίας καί 
έκ τής δυτικής παραλίας τής ’Αφρικής, μέ
ρος δ’ αυτού στέλλεται εις τάς άγοιάς τής 
Κίνας και τής Ινδικής καί μέρος είς τάς ά
γοράς τής Ευρώπης. Ή Αίγυπτος καί ή Με
λίτη λαμβάνουσι τδν έλέφαντα έκ τής κεν- 
τρινής κα’ι βορείου ’Αφρικής καί έκ τού Νεί
λου. Τούς καλλιτέρους όδόντας χορηγοΰσιν 
οί ’Αφρικανικοί έλέφαντες καί έξάγονται έκ 
Ζανζιβάρης. Καλδς είναι καί τής Σιάμης ό 
έλεφαντόδους.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.

Έν τή σελίδι 389 παρεισέφρησε τδ έξής 
λάθος έν τή β'. υποσημειώσει, στιχ. 2ος. 
’Αντί οί Τοΰςιχοι άπώλεσαν τήν έλευθερίαν 
των καί ύ.τοδουλώθησαν είς τούς Τούρχονι;, 
άνάγν.οθΓ οί ΣΙλ6οι άπώλεσαν τήν έλευ
θερίαν των, κτλ.


